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apresentação
A Extensão, indissociada do Ensino e da Pesquisa, constituise processo educativo, cultural e científico da formação universitária.
Vai além de sua compreensão tradicional de disseminação de
conhecimentos, de prestação de serviços e de difusão cultural. Visa
uma relação mais direta com a sociedade civil entendendo-a como
oxigenação necessária à vida acadêmica, conforme anuncia o Plano
Nacional de Extensão Universitária.
Neste escopo, a produção de conhecimento se faz na troca
de saberes sistematizados, acadêmico e popular, contribuindo para a
democratização do conhecimento, propiciando a participação efetiva
da comunidade na atuação da universidade e, consequentemente, uma
produção resultante do diálogo com a realidade.
Sensível a esta compreensão, a Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura (PROEX) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA),
Sobral, Ceará juntou-se ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação
e Comunicação (MCTIC) para promover o VI Encontro de Extensão e
Cultura com a temática Saberes e Sabores do Semiárido Cearense: O
que a Sociedade espera da Universidade?
De 17 a 21 de outubro de 2016, com uma programação que
mobilizou diretamente a comunidade acadêmica da UVA, de outras
Instituições de Ensino Superior, a sociedade civil e, em especial,
estudantes e professores de escolas estaduais de ensino fundamental
e médio de 10 municípios da região norte do estado do Ceará, foram
apresentados trabalhos acadêmicos, mostra dos projetos de extensão,
rodas de conversa, prestação de serviços, conferências, feira das
profissões, festival gastronômico, mostra territorial de caprinocultura
e da agricultura familiar, além de muita música e atrações artísticas e
culturais.
A Proex-UVA tem o prazer de apresentar aqui o produto
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dos trabalhos apresentados no VI Encontro de Extensão e Cultura
materializado na forma de livro e e-book. Foram reunidos nesta
produção principalmente os resumos expandidos identificados por
autor e ordenados conforme os eixos: Comunicação, Cultura, Educação,
Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho.
A mostra das ações de extensão compreendeu a apresentação
de 84 trabalhos com a participação de representantes da academia e
da sociedade civil. É notório nestes registros os saberes e intercâmbio
de conhecimentos entre instituições, profissionais e comunidade,
ressaltando a diversidade nos modos de pensar e fazer a extensão
universitária como expressão de responsabilidade social.
Por fim, esta produção visa dar visibilidade a diversidade e
qualidade dos trabalhos apresentados na expectativa que haja circulação
e apropriação dos registros aqui expressos, atribuindo sentido e
utilidade no cotidiano dos leitores. Entendemos ser este processo uma
relação transformadora entre universidade e sociedade.
Agradecemos ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação
e Comunicação (MCTIC)/Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
(SNCT) pelo apoio ao aportar recursos para o VI Encontro de Extensão e
Cultura da UVA. Esperamos que todos possam usufruir desta produção!

Maristela Inês Osawa Vasconcelos
Maria Socorro de Araújo Dias
Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas
(organizadoras)
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CONSTRUÇãO DE IDENTIDADE E MARCA DE UM
EMPREENDIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO: RELATO DE
UMA EXPERIÊNCIA
Ana Carolina Liberato de Moura
Antonio Júnior Moreira Brandão
João Batista Sousa da Silva
Wesley Freitas Viana
Heráclio Antonio Bastos da Silva

INTRODUÇÃO
O trabalho trata do relato de uma experiência, em extensão,
com base em observação participante, tendo como tema “Sentidos e
vivências como possibilidade de expressão e representação visual: a
criação da marca da COOPASA”, realizada na sede município de Santana
do Acaraú - CE junto à Cooperativa Agropecuária dos Agricultores
Familiares de Santana do Acaraú – CE (COOPASA). Ocorrida entre
março e setembro de 2016, coordenada pela Incubadora Universitária
de Empreendimentos Econômicos Solidários da UVA (IEES-UVA),
com a cooperação do Grupo de Estudos Nexos de Inovação Tecnológica,
Social e Organizacional (NITSO), do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre
Culturas Juvenis (GEPECJU), ambos grupos da Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UVA), localizada em Sobral - CE, além de instituições da
comunidade local, Escola Estadual de Educação Profissional Francisco
das Chagas Vasconcelos e Centro Cooperativo Popular de Santana do
Acaraú - CE (CEPOP-STA).
Desenvolveu-se as atividades a partir da demanda da COOPASA
pela criação de uma marca, amparada por um conjunto de ideias
e valores representativos e identitários com base na cultura local e
regional, a qual possa ser usada em sua comunicação institucional e de
mercado. Partiu-se do pressuposto, embasado na teoria administrativa,
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de que o objeto de estudo em questão mostra-se como resultado de um
fenômeno social, envolvendo questões de conhecimento de outras áreas
das ciências sociais aplicadas (BERTERO, 2006).
Em um momento preliminar, de pesquisa exploratória, com
base em documentos e observação de campo, sobre a natureza e
identidade desta cooperativa, tendo-se identificado que se trata de
um Empreendimento Econômico Solidário (EES) em processo de
incubação em comunidade pela IEES-UVA, que trabalha com produção
e beneficiamento de produtos de agricultores familiares, principalmente
a carne bovina e de aves, hortifrutigranjeiros, doces e bolos, tendo como
principais meios de comercialização os programas PNAE e PAA1.
Considerando o objetivo da experiência extensionista, em
proporcionar a COOPASA elementos identitários e marca que a
represente institucional e comercialmente, teve-se como critério, no
processo de vivência, a seleção de grupos de estudo e pessoas com
respaldo nessa área de conhecimento, bem como o envolvimento
de atores e grupos sociais locais, tendo em vista o fortalecimento de
vínculos culturais, sociais e econômicos entre a cooperativa e seu
entorno.
Assim sendo, no desenvolvimento dos trabalhos, a IEES-UVA
estimulou as observações, análises e ações da vivência na perspectiva da
Economia Solidária, o NITSO na visão da Inovação Social, o GEPECJU
na cultura juvenil e o CEPOP-STA como representatividade dos EES’s
no Município, todos, unindo perspectivas em torno das estratégias de
trabalho, atendendo a demanda da COOPASA.
Na base teórica do trabalho considerou-se que a identidade da
marca.
“[...] integra todo o conjunto de
características que lhe são específicas,
resultantes da sua história, dos seus valores,
1 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA).
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das suas propriedades, do seu aspecto físico,
do clima de relação que mantém com o
público, do seu reflexo (KAPFERER, 1997
apud FONSÊCA, 2008).
Desse modo, uma marca mostra-se mais do que um desenho
gráfico representativo ou somente uma imagem na mente dos públicosalvo, transmitindo conjuntos de significados e valores intangíveis para
qualquer organização.
A importância dessa experiência se justifica na possibilidade
de se adequar a apresentação da Cooperativa junto à comunidade, na
oferta de seus produtos ao mercado, na medida que reflete seus valores
e propósitos na comunicação visual e nas relações com seus públicosalvo, fortalecendo vínculos socioeconômicos.
METODOLOGIA
Seguindo o objetivo da vivência, precisou-se que a COOPASA,
grupos de estudo e comunidade, envolvidos nas atividades propostas,
se engajassem numa relação de empatia e pertencimento à cultura local
e regional, dentro de suas esferas de ação. Para tanto, a metodologia
considerada adequada para este processo foi a do tipo pesquisa-ação,
que para Thiollent (2011) é:
[...] um tipo de pesquisa social com base
empírica que é concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com
a resolução de um problema coletivo e no
qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou do problema
estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo.
Na concepção de uma marca, primeiro tem-se que conhecer
sua identidade, valores, objetivos, representações e significados
SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE? |

35

institucionais, para a partir disso, discutir seu pertencimento social,
econômico e político que contribui para a criação e comunicação da
imagem organizacional por meio de ações, produtos e serviços.
Sabe-se que a solidez da identidade de uma organização,
quando transmitida por uma marca, faz-se um importante fator de
comunicação dos propósitos institucionais, que o público precisa
perceber naquilo que estão adquirindo, sob pena da identidade e
marca perder sua credibilidade institucional e de mercado, bem como
prejudicar suas relações sociais, políticas e econômicas.
Entendendo a COOPASA como um EES, os grupos envolvidos
na organização dessa atividade extensionista tiveram o cuidado para
que o desenvolvimento da identidade e criação da marca, levasse em
conta os princípios e valores da Economia Solidária, bem como da
cultura socioeconômica local.
O trabalho efetivou-se na interação da COOPASA e a EEEP-FCV,
que demonstrou entusiasmo com a participação dos alunos do 2º e 3º
ano do Curso Técnico em Desenho da Construção Civil, considerandose vínculos socioculturais com os cooperados e conhecimentos em
desenho técnico, por meio dos quais foram elaboradas propostas de
desenho à marca, a partir de discussões com os cooperados, comunidade
local e mercado, por meio de oficinas realizadas no espaço da Escola,
com conteúdos orientados a criação e uso de marca.
Ao final das oficinas, os alunos apresentaram sete desenhos à
equipe organizadora e representantes dos cooperados, dos quais, ao final
de um processo de eleição, que envolveu alunos de todos os cursos da
EEEP-FCV, professores dos cursos técnicos em desenho da construção
civil e agroindústria, integrantes da COOPASA, CEPOP-STA e IEESUVA, foram selecionados 04, que posteriormente, foram também
apresentados pelos alunos, em assembleia geral, debatendo suas
propostas com os cooperados em geral, para escolha da proposta final,
com direito a considerações sobre a marca. Em seguida, providenciouse alterações com base em sugestões registradas e feito desenho técnico
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para reprodução e uso comercial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a vivência, a escolha da metodologia buscou o
fortalecimento de vínculos sociais e econômicos, entre a COOPASA, a
comunidade local e o mercado, por meio de um processo participativo e
colaborativo na construção da identidade e marca desse EES.
O desenho final da marca conseguiu expressar a natureza,
identidade e propósitos da Cooperativa, vinculadas a atividades
econômicas solidárias, considerando as relações socioeconômicas
locais, por meio de cores, formas, simbologia e valores, consensuados
entre os participantes da vivência, incluindo, principalmente os
cooperados e os alunos da EEEP-FCV.
Tecnicamente, a marca foi constituída de um elemento
simbólico mais um elemento nominativo, resultando numa marca
mista, conforme nomenclatura e classificação do Instituto Nacional
de Propriedade Industrial - INPI (INPI, 2013). Assim, o símbolo foi
composto de elementos de formas orgânicas que representam a natureza
e propósito da COOPASA, na ideia da produção e beneficiamento
saudável na agropecuária.
Foram adotados como elementos representativos e simbólicos:
o sol, a terra arada, o rio, árvores (no total de 03, representando o
cooperativismo), animais e hortifrutigranjeiros, observando-se que o
resultado final da marca resultou numa representação gráfica identitária
dinâmica, conforme unidades de negócio da cooperativa, em seu uso
organizacional e comercial, considerando-se a necessidade, em trabalho
posterior, da elaboração do manual de identidade e comunicação visual
para orientação administrativa da exploração da marca.
CONCLUSÕES
A forma como se desenvolveu a atividade demonstra a
versatilidade de uma ação conjunta e de aprendizado mútuo entre a
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UVA e a sociedade, beneficiando a COOPASA, bem como a EEEP-FCV
e o CEPOP - STA, com os quais a IEES-UVA e GEPECJU possuem
relações firmes, que se fortalecem com a aproximação dos discentes e
docentes do Curso de Administração que integram o NITSO.
Para os cooperados proporcionou-se uma marca que será
utilizada para melhorar a qualidade de seus produtos, identificá-la
no mercado e ajudar em sua comunicação institucional. Os alunos da
Escola Profissional beneficiaram-se da interação com comunidade local
e da UVA, no compartilhamento cultural e capacitação técnica. Para os
acadêmicos envolvidos, a vivência demonstrou que os conhecimentos
adquiridos na formação superior podem ser aplicados em diversas
realidades, trespassando os conteúdos pautados em salas de aula.
Considerou-se que os resultados foram positivos, quando
se observa o atendimento a demanda da COOPASA, respondida por
meio de uma ação contextualizada e participativa, que culminou na
identificação dos elementos identitários da organização, criação e
entrega da marca.
Sugere-se continuidade do trabalho, utilizando os resultados
já alcançados, para propor novas discussões que servirão para
que a cooperativa comercialize melhor seus produtos no mercado,
agora que possuem uma marca que será utilizada nos meios de
comunicação, promoção e embalagens. O resultado dessa vivência,
portanto, proporcionará a cooperativa o uso profissional de sua marca,
contribuindo para uma imagem melhor, que comunique credibilidade
e relação simbólica com sua comunidade. Tendo em vista que esse EES,
que mantém muitos agricultores familiares do município de Santana do
Acaraú, contribui para o desenvolvimento sustentável local e regional.
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cultura e periferia: narrativas audiovisuais
nos bairros de sobral/ce
Bruna Silva Araújo
Cleane dos Santos de Medeiros
Maria Dedita Ferreira de Lima
Maria Diana Sampaio Martins de Oliveira
Nilson Almino de Freitas

INTRODUÇÃO
É necessário observar primeiramente que o projeto de extensão
coordenado pelo professor Dr. Nilson Almino, tem como propósito
pensar as manifestações culturais na periferia da cidade Sobral/Ce, que
foi tombada pelo instituto do patrimônio histórico e artístico nacionalIPHAN. O propósito do projeto é desconstruir uma barreira que tenta
sutilmente construir a ideia de que a cultura encontra-se apenas no
centro da cidade e/ou é algo homogêneo e estático. Assim, saímos
do centro da cidade, e buscamos envolvimento mais próximo com as
diversas atividades culturais realizadas nos bairros.
O audiovisual proporciona envolvimento mais próximo com
as diferentes atividades culturais desenvolvidas pelos moradores dos
bairros já citados, Tal envolvimento com as filmagens e produção
audiovisual é reflexo do apoio do Programa de extensão “Visualidades:
identificação e registro audiovisual para preservação do patrimônio
cultural da cidade de Sobral/CE”, aprovado no edital PROEXT 2011.
A pesquisa videográfica compreende um desprendimento de ideias
consolidadas a respeito da cultura de periferia como popular, ressaltando
sua pluralidade e a entendendo como patrimônio cultural. Percebendo
que não se trata de enxergar os bairros periféricos como objeto de
pesquisa e sim perceber seus moradores enquanto protagonistas de
suas vivências em tal espaço.
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Seguindo a perspectiva de MacDougall (2007) é importante
ressaltar que o processo de produção audiovisual tonar-se cada vez mais
incentivador, sobretudo, por ir de encontro à liberdade nas filmagens
realizadas nos bairros. Como foi citado, as filmagens realizadas não
são exclusivamente captação de imagens, por vezes já conhecidas pelos
moradores ou não dos bairros. Portanto, compreende-se a filmagem,
principalmente como uma experiência, na qual através das lentes da
câmera proporciona conhecimentos que não poderiam ser construídos
sem a mesma. Assim, é importante frisar que o documentário não
atua como ferramenta de auxílio nas andanças pelo bairro, mas como
método de pesquisa.
METODOLOGIA
Distanciando-se dos estereótipos construídos sobre etnografia
como frisa MacDougall (2007), a ideia de filmagens etnográficas não
busca retratar uma “realidade”, mas compreender que tal processo
direciona-se para uma representação, ou seja, as experiências
audiovisuais nos bairros periféricos de Sobral não se limitam em definir
verdades ou realidades, mas, capturar a pluralidade e representações
existentes. É importante ressaltar, como destaca Goldman (2006),
que deixar-se ser afetado, estando nos bairros periféricos de Sobral,
é uma ferramenta fundamental para aproximar-se do cotidiano e das
atividades, não enxergando a periferia como lugar homogêneo.
As atividades, nos bairros de Sobral, acontecem juntamente
com os bolsistas de Iniciação Científica e estagiários do Laboratório
das Memórias e das Práticas Cotidianas-LABOME, dessa forma, é
designado para cada bolsista seus respectivos bairros, sendo estes; Vila
União, Terrenos Novos, Sinhá Sabóia, Vila Recanto, Padre Palhano e
Santa Casa.
Seguindo a perspectiva da antropologia compartilhada, a
ideia é deixar que os próprios moradores participem do processo de
produção do documentário, em que os mesmos são entrevistados. Os
moradores contribuem filmando as atividades do bairro e participam
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do processo de decupagem (escolha de cenas). Dessa maneira, buscase ressaltar a importância do morador como protagonista de suas
vivências, tirando do pesquisador o dever de colher e perceber a
pluralidade em um determinado lugar. Porém, é dada ao bolsista a
oportunidade de compartilhar tal tarefa com os/as moradores(as) dos
bairros, cotidianamente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
É importante ressaltar que tal envolvimento com o bairro já
teve seu primeiro resultado, o documentário ACP- Arte, cultura e
periferia11, cujo nome fora sugerido por Tiaguinho, morador do bairro e
membro do coletivo social FOME. O propósito do documentário foi o de
apresentar a cultura e a arte nos bairros Sinhá Saboia, Terrenos Novos e
Vila União, assim, as experiências dos moradores são contadas através
de atividades como Rap, teatro, escola de samba, capoeira, e do grafite.
É importante ressaltar que há diversos projetos de filmes,
sendo produzidos no LABOME, entre eles os documentários sobre o
cotidiano do tempo da política, os artistas de Rua de Sobral, ditadura
militar e o rap como expressão cultural.
Entre tais projetos, apresenta-se o envolvimento maior sobre
o rap, onde as filmagens foram realizadas no bairro Vila União com os
artistas, foi acompanhado lançamentos de CD’s, produção dos clipes
do grupo expressão Cruel, dentre outras atividades que envolvem
os artistas de rap no bairro. Busca-se juntamente com os moradores
e artistas, contar as vivências no bairro através do rap, seguindo a
perspectiva anteriormente mencionada, fazendo com que o morador
conte suas próprias experiências e seja parte importante da produção
do documentário.
Por fim, destaca-se que a experiência de estar nos bairros
de Sobral, desenvolvendo pesquisa e extensão, reflete também na
formação acadêmica dos bolsistas. Haja vista que tal campo e o estar
1 https://vimeo.com/147530176
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nele, contribui para a composição futura pesquisadora dos estudantes
de Ciências Sociais.
CONCLUSÕES
Portanto, a pesquisa nos bairros permitem a produção de
conhecimentos através do audiovisual e da fotografia. Os moradores
visualizam, participam e compartilham suas experiências que ajudam
a contar e mostrar a pluralidade de histórias da cidade de Sobral,
contribuindo para quebrar a ideia de cultura ligada apenas ao centro da
cidade.
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OS LIMITES DO USO DO DIREITO DE IMAGEM E SUAS
CONSEQUÊNCIAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO: GRUPO
DE DIREITOS CULTURAIS E FORMAÇãO SÓCIOCULTURAL
DA OSESP
Vitória Andrade Barroso
Luiz Eduardo Fernandes César
Elias Guilherme Soares
INTRODUÇÃO

Segundo Aurélio Buarque de Holanda, imagem é “aquilo
que evoca uma determinada coisa, por ter com ela relação simbólica;
símbolo”, dessa forma, compreende-se imagem não apenas como o
semblante da pessoa, mas também partes distintas de seu corpo. O
Direito de imagem é um direito personalíssimo, ou seja, é inerente
à pessoa e constitui o mínimo necessário para a garantia de todos os
demais direitos dos indivíduos. Este é consagrado e protegido pela
Constituição Federal da República de 1988 e pelo Código Civil Nacional
de 2002 como um direito de personalidade autônomo. O grupo de
estudos de Direitos culturais e elaboração de projetos, busca estimular
a atividade de pesquisa com o intuito de gerir um fluxo de informações,
que possa servir como subsídio para políticas públicas.
O Grupo acredita que a cultura é o meio mais eficiente para a
construção de uma nova realidade do País, baseado nos estudos sobre
o direito à imagem e os seus desdobramentos no meio social e jurídico.
Vinculado ao grupo de estudos de Direitos Culturais, existe a OSESP
(Organização Sócio Estudantil de Serviços em Consultoria e Projetos
de Pesquisa), a empresa Júnior do curso de Ciências Sociais, que vem
realizando um ciclo de formação em empreendedorismo sociocultural
com o intuito de aprender mais sobre a elaboração de projetos e
captação de recursos. O projeto de Extensão atribui-se na tarefa de
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realizar uma formação nessa área, não somente para os estudantes
de Ciências Sociais, mas para toda a comunidade acadêmica e público
externo à Universidade.
METODOLOGIA
Foi utilizado no presente trabalho o método bibliográfico,
pois se realiza a partir de registros disponíveis do Manual de Direitos
Culturais e Captação de Recursos da Universidade, já que é subsidiada
pelo Laboratório de Memórias e das Práticas Cotidianas (LABOME),
uma vez que, há um grupo de estudos sobre tal tema. Esse trabalho
busca utilizar informações e conhecimentos desenvolvidos por meio
de atividades práticas e da interação entre os bolsistas do LABOME
sobre os direitos culturais somada à Empresa Júnior Organização Sócio
Estudantil Serviço e Consultoria de Pesquisa. Dessa forma, os estudos
são concretizados a partir de reuniões semanais, realizadas entre os
bolsistas e possíveis palestrantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Direito à imagem, consagrado pela Constituição Federal
de 1988 e pelo Código Civil de 2002, é um tema sobre o qual a
sociedade versa de modo bastante recorrente, uma vez que, a imagem é
considerada um direito de personalidade autônomo, que significa uma
projeção da aparência física individual e distinguível, que particulariza
o ser humano. É de mister interesse público e privado os limites do seu
uso, porque esse direito é irrenunciável, inalienável, intransmissível,
porém possui disponibilidade, ou seja, pode ser licenciada por seu
titular a terceiros.
A ofensa à imagem de uma pessoa, materializa-se a partir da
utilização da imagem sem autorização, e também, quando se utiliza
o conteúdo além do que foi consentido, ainda que não tenha caráter
depreciativo. Nesse ínterim, nenhum direito é considerado ilimitado,
pois o uso da imagem sem autorização, não será considerado ilícito,
se for podado no interesse coletivo, ou seja, pode haver a utilização da
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imagem de pessoas públicas para fins informativos, desde que não seja
de cunho comercial e nem comporte abusos que lesem o indivíduo.
Sabe-se que na sociedade hodierna, a imagem ganhou proeminência
a partir da difusão dos meios de comunicação em massa e do valor
econômico atribuído à ela. Da mesma maneira que é livre a fixação da
imagem realizada com objetivo cultural.
De acordo com o que vem sendo estudado da jurisprudência
pátria, a pretensão da pessoa lesada é, inicialmente, cessar o dano
moral causado, e, a posteriori, iniciar uma ação com o intuito de
pleitear uma indenização por dano material, de modo que seja
ressarcido os prejuízos do titular do direito, por meio da reconstrução
patrimonial, garantindo ao do autor do ato ilícito o pagamento de um
valor equivalente ao dano, isto é, baseado no seu poder aquisitivo e no
princípio da proporcionalidade. A empresa Júnior, do curso de ciências
sociais, é uma instituição sem fins lucrativos, formada e administrada
exclusivamente por estudantes da graduação. Os projetos desenvolvidos
pelos estudantes devem ter obrigatoriamente a orientação e
acompanhamento profissional. Dessa forma, a qualidade dos projetos é
assegurada pela orientação de professores da universidade com sólida
formação acadêmica e experiência.
CONCLUSÕES
Portanto, a imagem de uma pessoa é assiduamente preservada
pelo Direito, uma vez que, a ofensa ao mesmo gerará possível dano à
honra objetiva da pessoa, ou seja, haverá dano a partir do momento,
em que a mesma se sentir prejudicada por alguém ter afetado a sua
imagem. Como também a utilizado como forma de exaltação, isto é,
sem autorização do Direito de uso de imagem, até elogios podem ser
levados em conta para iniciar um processo judicial.
Na sociedade atual, a imagem ganhou bastante destaque, a
partir da sua valoração financeira, uma vez que, o ordenamento jurídico
protege o ser humano, enquanto ser individual e com personalidade
própria. Visto que não pode ser deturpada de nenhuma maneira as
SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE? |

49

suas características, pois elas o tornam único no meio social. O grupo
de estudo sobre direitos culturais abre leque para essas discussões,
dentre outras, somado com o ciclo de formação em empreendedorismo
sociocultural, que busca oferecer formações com professores e
profissionais convidados com conhecimento nas seguintes áreas:
elaboração de projetos, captação de recursos, plano de negócios e
empreendedorismo.
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a criação da marca coopasa: aproximando
e fortalecendo saberes, vinculos sociais e
econômicos
Leidiane Josué da Silva
José Inácio Pereira Rodrigues Neto
Maria Alexandra Carneiro
Lorena Santos Ávila
Francisco de Assis Guedes Barros
Ivna de Holanda Pereira

INTRODUÇÃO
A ação de extensão “Sentidos e vivências como possibilidade
de expressão e representação visual: a criação da marca da COOPASA”
foi tecida no processo de incubação desenvolvido pela Incubadora
Universitária de Empreendimentos Econômicos Solidários- IEES –
UVA”, realizada de 02 de março de 2016 a 16 de setembro de 2016 com
o objetivo de estimular a criação de uma marca para o Empreendimento
Econômico Solidário (EES), denominado Cooperativa Agropecuária dos
Agricultores Familiares de Santana do Acaraú – CE (COOPASA, que se
inclui na entidade Centro Cooperativo Popular de Santana do Acaraú –
CEPOP-STA), com a participação, interação/diálogo entre cooperados
e jovens do 2º e 3º Ano do Curso Técnico em Desenho da Construção
Civil, da Escola Estadual de Educação Profissional Francisco das Chagas
Vasconcelos (EEEP).
A escola contempla discentes oriundos, em sua maioria, do
meio rural e filhos de agricultores. A IEES-UVA, em uma constante
atitude proativa, propôs que a confecção da marca da COOPASA se
transformasse em um fio condutor educativo, na sua dimensão social
e econômica, para aproximar sujeitos e promover a troca de saberes
aparentemente díspares e dissociáveis.
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Assim, no desafio de criação da marca para além do ambiente
interno e restrito da COOPASA, a IEES-UVA promoveu a aproximação
do curso de Administração da UVA com estudantes da EEEP Francisco
das Chagas Vasconcelos, através do Grupo de Estudos e Pesquisas
Nexos de Inovação Tecnológica, Social e Organizacional – NITSO,
numa ação de extensão com cooperativas e escolas profissionalizantes
de ensino médio da mesma realidade local.
A COOPASA está entre um dos EES em “processo de incubação
em comunidade”, característico da IEES-UVA, buscando pautar seus
princípios de Economia Solidária no que pode ser compreendido
como “(...) uma nova prática econômica centrada na cooperação, na
autogestão, na produção coletiva, na comercialização direta, na justa
distribuição da renda, na solidariedade [...] na agricultura familiar,
com a lógica que valoriza o ser humano e o trabalho acima do capital
formando novos sujeitos para o exercício da cidadania, para a reinvenção
da economia, provando que uma outra economia é possível (MANCE,
2003, p.160-161).
A COOPASA é constituída por agricultores familiares da região,
de início somente assentados da reforma agrária e, posteriormente,
também os não assentados. Iniciou suas atividades em 04 de julho de
2006, com aproximadamente 25 sócios, contando, atualmente, com
88 cooperados, estando social e economicamente ativa, produzindo e
comercializando produtos, em especial para a merenda escolar, através
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA).
Em menor escala, comercializa na Feira de Agricultura Familiar
de Santana do Acaraú (FEAGRIFAMILIAR); Mercadinho e Frigorífico
da Agricultura Familiar (MAF&FRIGO); nas áreas de assentamento e
em eventos, comunitários ou não, no município e fora do município.
Finalmente, no intuito de colaborar com o fortalecimento do valor
social e econômico alcançado pela COOPASA, a criação da marca
deveria: (01) agregar qualidade aos produtos, (02) promover troca de
saberes formais e informais, (03) promover troca de saberes formais
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e informais, (03) estimular aproximações entre escola, Universidade
e comunidade e trabalho urbano e rural, dentre tantas outras
aproximações empreendidas durante a ação.
METODOLOGIA
As atividades realizaram-se na IEES-UVA, na COOPASA e
na EEEP Francisco das Chagas Vasconcelos, observando as seguintes
etapas: encontros de sensibilização dos atores que seriam envolvidos
no processo de criação da marca COOPASA, com destaque para
cooperados, coordenadores pedagógicos, jovens estudantes do ensino
médio profissionalizante, professores e bolsistas da IEES-UVA e NITSO
contemplando assim a abordagem participativa e dialógica para fins de
entendimento sobre a dimensão educativa, social e econômica dessa
criação, aparentemente “simples”.
No âmbito da escola, a escolha de jovens estudantes do Curso
Técnico em Desenho da Construção Civil deu-se pela especificidade
contemplada na proposta curricular de habilidades necessárias ao
design proposto, porém, atentando para interfaces com estudantes de
outros cursos, como os da Agroindústria. As atividades orientadas pela
IEES-UVA, NITSO e COOPASA abrangeram, num primeiro momento,
explanações, discussões e esclarecimentos sobre o significado do EES;
discussões sobre a conjuntura social e econômica que envolve os jovens;
aproximações familiares; viabilidade de trabalho e renda quando
conhecido, compreendido e apropriado o potencial de desenvolvimento
do lugar e, em interfaces, debates sobre design, linguagem e
representação gráfica, sempre focada a criação de uma marca capaz de
significar a COOPASA.
Após um processo em que 07 marcas foram propostas, deuse submissão e apreciação pelo conjunto de representações, a saber:
estudantes de todos os cursos na Escola, assim como professores dos
cursos de Desenho e Agroindústria; cooperados no CEPOP-STA; e
professores e bolsistas da IEES-UVA e NITSO na Universidade. Esse
momento representou um forte exercício participativo, disseminador
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de conhecimentos sobre vida, trabalho e outros assuntos até então
desconhecidos ou “desconsiderados” no trato do dia a dia da realidade
municipal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultados registramos o esforço proativo da IEES-UVA
em promover a aproximação, diálogo e consequente troca de saberes
entre as representações envolvidas no processo de construção da
marca COOPASA, permitindo avançar no exercício democrático e agir
interdisciplinar, e intersetorial, com destaque para a troca de saberes
que, se permanentemente exercida, produzirá resultados consideráveis
no desenvolvimento do município. Outro resultado significativo foram
os conhecimentos adquiridos pelos jovens da Escola EEEP Francisco das
Chagas Vasconcelos da existência e importância da COOPASA (e Centro
Cooperativo CEPOP-STA), agregando compreensão sobre parentescos,
culturas de produção e potencialidades de trabalho, inclusive para
os próprios alunos, em visível contraposição a repetidas e teimosas
“lógicas educativas” e “administrativas” que, descontextualizadas,
apenas reproduzem saberes exógenos, distantes e que afastam muitos
desses jovens.
Apreende-se disso a negação do viver em seu próprio lugar,
com base no desconhecimento equivocado que indica “poucas chances
de trabalho”. Registre-se a positividade do processo e do produto sob
os princípios da Economia Solidária no caso da marca COOPASA: (a)
o engajamento dos jovens, coordenação escolar, professores, bolsistas
e cooperados numa ação muito além da mera técnica, transcendendo
os limites dos muros da escola da universidade e da COOPASA, indo
de encontro às descobertas de necessidades e possibilidades até
então desconsideradas; (b) potencialização pelo trabalho associado
dos grupos de estudos e pesquisa envolvidos, a exemplo de NITSO
e IEES-UVA, e ainda Grupo de Estudos e Pesquisa Sobre Culturas
Juvenis – GEPECJU com destaque para a Juventude Rural, Grupo de
Estudo História e Memória Social da Educação e da Cultura - MEDUC,
sintetizados na própria UVA, com a missão precípua de promover o
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desenvolvimento sustentável nos municípios de sua abrangência. São
resultados que se fundamentam em discussões basilares com destaque
para o papel da Universidade na interlocução, produção e disseminação
obrigatórias com vista ao fortalecimento de ações política e socialmente
apropriadas, a exemplo do ocorrido no caso COOPASA; e por fim, que se
fundamentam na discussão de modelos educacionais que possibilitam
a estudantes, professores e técnicos a plena realização de suas vidas
profissionais na UVA.
CONCLUSÕES
A ação se reverteu num importante exercício de aproximações,
interações e conhecimentos sobre a realidade social e econômica da
COOPASA em seu município. A criação da marca da COOPASA pelos
alunos passa a ser um processo de pertencimento que necessita ser
fortalecido visto que um dos intuitos da cooperativa é estimular a
participação ativa da juventude (entenda-se, indistintamente, a urbana e
rural) no empreendimento aspirando, principalmente, às possibilidades
de trabalho. Também se consideram relevantes as percepções tecidas
no constante processo de troca de saberes entre cooperados (e Centro
Cooperativo CEPOP-STA), alunos da escola, representantes da IEESUVA e NITSO num exercício frutífero sobre a realidade municipal,
sempre com um “enfoque otimista” a lembrar das palavras do saudoso
educador e municipalista professor Américo Barreira, repetidas pelo
coordenador da IEES-UVA.
Assim, grosso modo, observa-se que o conhecimento
acumulado nesse processo foi salutar, sobretudo para os jovens alunos
partícipes, no que concerne à reflexão, criação, integração e elaboração
de uma marca, beneficiando, enfim, um empreendimento que congrega
agricultores da Agricultura Familiar sob a Economia Solidária, um
Centro Cooperativo Popular, uma Escola Profissionalizante, um
município e toda uma região a partir da proatividade da sua primeira
Universidade pública.
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a implementação da didática motivacional na
escola de línguas estrangeiras nucle (núcleo
de línguas extrangeiras)
Hanielli Frota Alves
Ulysses Engels Ursulino Bôto Arimoto
Maristela Inês Osawa Vasconcelos

INTRODUÇÃO
Em tempos em que a internet dispõe de uma grande gama de
materiais para o aprendizado de línguas, faz-se necessária a adaptação
metodológica para o aperfeiçoamento da aprendizagem. O NUCLE, que
está há mais de dez anos no mercado e possui uma enorme quantidade
de alunos formados, está sempre se desenvolvendo no mesmo passo
que a UEVA para melhor atender seus estudantes. Seu maior desafio é
instigar os estudantes, apresentando a eles todas as formas possíveis de
aplicação e inserção da língua para o uso cotidiano, em suas vidas sociais
e educacionais. Justifica-se, então, a necessidade deste projeto, pela
relevância das intervenções aplicadas por professores e coordenação.
OBJETIVO
Relatar histórico e experiências que estão sendo implementadas
e novas ambições que se almeja executar no intuito de motivar e
satisfazer os estudantes.
METODOLOGIA
Em virtude da necessidade de estimular os alunos do NUCLE,
foi feito um estudo de caráter descritivo, do tipo relato de experiência,
durante o período de existência do curso. Ele foi realizado por um
professor de inglês graduado do NUCLE, juntamente com a sua
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coordenação e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Com base nisso,
tem-se os desempenhos de todos os estudantes, com idade a partir de
8 anos, e a recente efetivação do Relatório Trimestral com sugestões e
opiniões dos discentes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro trimestre de 2015.2, quando projeto se iniciou, a
escola manteve o bom nível de ensino conquistado pelo trabalho conjunto
de professores, coordenação e bolsistas, jamais esquecendo que sempre
há espaço para melhorias e evoluções em cada aspecto do trabalho
realizado. Uma vez aplicados os primeiros Relatórios Trimestrais,
efetivados com o consentimento de todos, eles demonstraram, em sua
maioria, o sucesso que o NUCLE apresenta em agradar seus estudantes.
Porém, também alertaram para as disfunções e carências que devem
estar em constante discussão e tentativas de melhora.
Estes relatórios são entregues aos alunos juntamente com
suas provas do semestre para que possam dar suas opiniões de forma
sigilosa, não havendo assim a possibilidade de o aluno ter receio em
opinar de forma sincera. Com novo material, novos instrumentos
multimídia e crescimento geral, o NUCLE mantém-se com um bom
padrão, limitado apenas pelas condições de estrutura e por situações
que extrapolam os poderes da instituição. Problemas que vão desde a
violência no entorno da universidade até as baixas que afetam algumas
de suas estruturas. Com a análise dos primeiros relatórios respondidos
no primeiro semestre realização, verificou-se que o que os alunos
desejavam metodologias de ensino mais didáticas e a promoção de
eventos que provocassem sua imersão na realidade da língua estudada.
CONCLUSÕES
A análise da escola é baseada no que foi aprendido com os
erros cometidos e as sugestões colhidas. Resta agora empreender um
esforço maior para concretizar os desejos dos alunos e potencializar sua
aprendizagem, pois são eles que representam o NUCLE e fazem com ele
aconteça.
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A Leitura E Tradução De Textos Filosóficos –
Língua Italiana
Ideusa Celestino Lopes
Francisca Vanderlane Magalhaes Gregorio
Railany Farias De Sousa

INTRODUÇÃO
A elaboração do projeto de extensão “A leitura e tradução de
textos filosóficos – língua italiana” surgiu a partir da carência entre os
alunos de um ambiente que promovesse o interesse por uma segunda
língua. Apesar da existência da disciplina obrigatória de Língua
Moderna que compõe a grade dos cursos de graduação, normalmente
centrada na língua inglesa, segundo o nosso ponto de vista, não supre
a carência de um ambiente de leitura e tradução de textos em língua
estrangeira.
Em virtude dessa lacuna, o acesso dos nossos alunos aos
textos filosóficos normalmente fica restrito aos que têm tradução para
o português, o que muitas vezes dificulta ou restringe a pesquisa. Os
estudos sobre o pensamento de Bruno são escassos no meio acadêmico,
com raras exceções.
Tal quadro de escassez de material de pesquisa contribui, de
certo modo, ou para um completo desconhecimento da existência do
filósofo Giordano Bruno, ou para a elaboração de imagens conflitantes,
que o identificam como mártir da modernidade ou como um místico,
não obstante a riqueza de ideias encontradas nos seus textos como,
por exemplo, a crítica aos aristotélicos do seu tempo ou ainda a defesa
bruniana do sistema heliocêntrico, colocando em discussão a tese de
que o universo é infinito e povoado de inumeráveis mundos.
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METODOLOGIA
Em virtude da carência de material sobre esse importante
filósofo do século XVI, nos sentimos instigados a desenvolver pesquisa
sobre uma obra ainda inédita na língua portuguesa, Centoventi articoli
sulla natura e sull’universo contro i peripatetici. Este texto foi escrito e
publicado provavelmente no ano de 1586, em latim1 (AQUILECCHIA,
1993). Em maio deste mesmo ano, mais precisamente aos 28 de maio,
no Collège de Cambrai em Paris, Bruno apresentou, num debate público,
as principais ideias que permeiam o referido texto. Segundo Amato, o
evento foi organizado com o intuito de criar uma disputa pública, tendo
por objeto de discussão a filosofia natural de Aristóteles.
O debate foi organizado com antecedência e foram elaborados
cartazes de divulgação, convidando em particular os estudantes, para o
fato que ocorreria entre os dias 28 e 31 de maio de 15862 (ARISTOTELE,
2007). Apesar do evento ter sido pensado para ser realizado em
vários dias, ficou restrito ao primeiro encontro, sendo os dias
consecutivos cancelados. Houve uma forte rejeição da plateia, às ideias
apresentadas, culminando num debate acalorado que impossibilitou a
sua continuidade. Naquela mesma noite, Bruno teria deixado Paris.
Os Centoventi articoli é elaborado tendo como referencia
dois textos aristotélicos: Física e Sobre o céu. Bruno retoma o debate
cosmológico, exposto em obras como a Ceia e Sobre o infinito,
publicadas na Inglaterra no ano de 1584. Retoma também o uso do
idioma acadêmico, o latim, e o mesmo procedimento será usado
nas obras que se seguiram. Assim, Bruno inicia um debate com os
acadêmicos, e, para tanto, se expressa na língua oficial da comunidade
científica internacional3 (ARISTOTELE, 2002).
1 Após a publicação de sete textos escritos em língua vulgar, o italiano, Bruno retoma
o idioma latino. O título original em latim: centum et vingiti articuli de natura et
mundo adversus peripateticos. Vamos utilizar nesta pesquisa a tradução para o italiano
realizada por Carlo Monti.
2 Cf. essa abordagem no texto introdutório à obra bruniana Acrotismo Cameracense,
escrita por Barbara Amato.
3 Cf. a discussão sobre o uso da língua italiana e do latim nos textos bruniano em
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No entanto, a recepção dos acadêmicos parisienses não
foi muito diferente da posição do ambiente da Universidade de
Oxford4 (BRUNO, 2009), que interrompeu o curso que Bruno estava
ministrando, no qual abordava, entre outras questões a temática
cosmológica e defendia explicitamente a tese de que o universo deve ser
descrito como heliocêntrico e não geocêntrico. Esta discussão, segundo
Barbara Amato, permeia o conjunto das obras brunianas, com maior ou
menor intensidade nas quais descreve o universo como sendo infinito
e povoado de inumeráveis mundos em oposição a uma descrição do
mundo como geocêntrico, finito, fundamentado nas teorias das esferas
cristalinas, do movimento circular perfeito, na ideia de centro, da
divisão infinita da matéria. Estas teses são apontadas por Bruno como
os principais erros da filosofia natural de Aristóteles5.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A obra Centovinti articoli apresenta uma importante discussão
sobre o conceito de natureza que remete a duas obras de Aristóteles:
Física e O céu. A leitura da obra de Bruno permite uma aproximação
crítica com a tradição filosófica.
CONCLUSÕES
Consideramos que a ausência de referências bibliográficas sobre
o pensador italiano na formação acadêmica é decorrente da raridade de
traduções das suas obras em nossas bibliotecas e também ao número
reduzido de estudiosos do seu pensamento. Esperamos que a tradução
da obra Centovinti articoli possa se constituir como mais uma fonte de
acesso dos pesquisadores ao pensamento deste importante pensador.

AQUILECCHIA, 1993, p. 41-63.
4 Cf. a discussão sobre o uso da língua italiana e do latim nos textos bruniano em
AQUILECCHIA, 1993, p. 41-63.
5 Cf. a Introdução de AMATO ao texto Acrotismo Cameracense – Le spiegazioni degli
articoli di Fisica contro i periipatetici In: BRUNO, 2009, p. 11.
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espaço medicinal verde na escola de ensino
fundamental raul monte, sobral-ce
Camila Mesquita Sabóia
Vanessa Carlos Gomes
Maria Naiara Viana Lino
Kátia Maria Da Silva Parente

INTRODUÇÃO
O poder curativo das plantas é tão antigo quanto o aparecimento
da espécie humana na terra (BADKE et al., 2011). Durante muito tempo,
o uso de plantas medicinais foi o principal recurso terapêutico utilizado
para tratar a saúde das pessoas e de suas famílias; entretanto, com os
avanços ocorridos no meio técnico-científico, sobretudo no âmbito das
ciências biológicas e da saúde, novas maneiras de tratar e curar as doenças
foram surgindo. Em nosso país, mesmo com o incentivo da indústria
farmacêutica para a utilização de medicamentos industrializados,
grande parte da população ainda se utiliza de práticas complementares
para cuidar da saúde, como o uso das plantas medicinais, empregada
para aliviar ou mesmo curar algumas enfermidades (ALVIM et al.,
2004).
No Brasil, foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas
e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo
instituída pela Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 971, de 03
de maio de 2006. Esta portaria tem como objetivo ampliar as opções
terapêuticas aos usuários do SUS, com garantia de acesso a plantas
medicinais, a fitoterápicos e a serviços relacionados à fitoterapia,
com segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva da integralidade
da atenção à saúde (RODRIGUES et al., 2006). Somando-se a isso, o
Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, instituído
em 2007, visa “garantir à população brasileira o acesso seguro e o
66 | SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE?

uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso
sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e
da indústria nacional”. Com vistas a atingir o objetivo desse programa,
dentre as proposições, destaca-se a de “Promover e reconhecer
as práticas populares e tradicionais de uso de plantas medicinais,
fitoterápicos e remédios caseiros” (BRASIL, 2007).
A relevância científica desse Projeto reside no fato de estabelecer
um elo entre o conhecimento popular e o conhecimento científico,
possibilitando uma maior aproximação entre as comunidades escolar e
acadêmica.
As atividades de extensão, desenvolvidas diretamente com
a comunidade, possibilitam que à Universidade possa produzir
conhecimento e socializá-lo com a população. Leita e Nunes (2009)
destacam que as pessoas comuns financiam a Universidade, em especial
as universidades públicas, e, desse modo, as ações de extensão devem
ser desenvolvidas para gerar um retorno social.
Segundo Silva (2011), a extensão é um trabalho interdisciplinar
que favorece a visão integrada do social. As atividades de extensão
universitária possibilitam uma via de mão-dupla, cujo tráfego estabelece
a troca entre saberes acadêmicos e populares, tendo como consequência
a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva
da comunidade nas ações desenvolvidas pela Universidade (ROCHA,
2001).
Neves et al. (2010) afirmam que os espaços verdes medicinais
implantados nas escolas podem se transformar num laboratório vivo
e se tornar uma estratégia para promover estudos, pesquisas, debates
e atividades sobre a questão ambiental, além de estimular o trabalho
pedagógico dinâmico, participativo e interdisciplinar. O estudo das
plantas que irão compor um espaço ou um horto medicinal possibilita
o resgate da cultura e história de cada região. Morgado e Santos
(2009) comentam que a recuperação, reconhecimento e respeito da
diversidade cultural, linguística e ecológica são possíveis a partir do
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estudo e conhecimento das plantas.
OBJETIVO
Implantar um espaço medicinal verde na escola pública
de ensino fundamental Raul Monte, no município de Sobral, CE,
disponibilizando orientações sobre cultivo, coleta, propriedades
terapêuticas e toxicidade de plantas com propriedades medicinais a
esta comunidade escolar.
METODOLOGIA
Utilizou-se a estrutura física disponível na unidade escolar
Raul Monte, onde serão cultivadas algumas espécies medicinais de
conhecimento e interesse do grupo de acadêmicos dos Cursos de
Ciências Biológicas e Zootecnia e da escola envolvida no Projeto. Os
alunos aprenderam os preceitos técnicos norteadores dessa ação,
respeitando os parâmetros pré-estabelecidos pela literatura.
As atividades com os alunos foram iniciadas no dia 25 de abril
de 2016 com a averiguação do conhecimento prévio sobre plantas
medicinais por meio de roda de conversa. Foram utilizadas as seguintes
questões: 1) O que é planta medicinal; 2) Por que é considerada
medicinal; 3) Quais as plantas medicinais que conhecem; 4) Se fazem
uso das plantas medicinais e em quais formas. Nos encontros seguintes
foram apresentadas amostras de algumas plantas medicinais:
Nesses encontros, a ação terapêutica de cada planta foi
estudada e explicada oralmente, com advertências sobre seu mal uso.
Foram também realizadas oficinas de arte e degustação, atividades
lúdicas, peça teatral e gincanas ecológicas.
Para a implantação propriamente dita do espaço foi dado
enfoque ao manejo agrícola adequado para cada planta medicinal em
estudo: semeadura, cultivo das mudas, adubação correta, irrigação das
espécies vegetais e capina, quando necessário, além do envolvimento
de toda a comunidade escolar para que esta possa dar continuidade e
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manutenção aos espaços medicinais verdes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A implantação do espaço verde proporcionou resultados
satisfatórios, uma vez que os alunos que participaram do projeto se
mostraram interessados no assunto e participaram ativamente de todo
o desenvolvimento.
As rodas de conversa realizadas com o objetivo que eles
relatassem seus conhecimentos sobre O que é uma planta medicinal, de
um modo geral demonstrassem que os alunos utilizavam plantas para
cura de doenças.
Existem relatos do tipo: “Sobre esse assunto eu só sabia
de algumas plantas, que se fazia um chá com elas para curar as
pessoas, como por exemplo: quem tiver dor no estômago pode fazer
chá de boldo (Aluna da escola)”. Já a próxima questão: Por que ela
é considerada medicinal, verificou-se que os alunos não souberam
responder. Então, para constatar quais plantas medicinais os alunos já
conheciam, colocou-se a seguinte questão: “Quais plantas medicinais
vocês conhecem?”. Neste momento, verificou-se que as plantas mais
citadas foram: camomila (Matricharia recutita L.), boldo (Plectranthus
barbatus Andr.), capim santo (Cymbopogon citratus Strapf.), colônia
(Alpinia zerumbet Burtt. Et Smith ), erva-cidreira (Lippia alba Mill.),
hortelã-rasteira (Mentha X villosa Huds.), hortelã-japonesa (Mentha
arvensis L.) e malva-santa (Plectranthus barbatus Andr.). Algumas falas
dos alunos foram: “Conheço o hortelã, que tem na casa dos meus avós”;
“Eu conheço a camomila e sei que ela relaxa”. Uma provável justificativa
para o desconhecimento dos alunos sobre plantas medicinais deve-se
ao fato de suas residências se localizarem em áreas urbanas. Verificouse que os alunos que mencionaram os nomes de algumas plantas
possuem antecedentes familiares de pessoas que cultivam ou utilizam
constantemente essas plantas, como, por exemplo, os avós que, em
alguns casos, residem em zonas rurais.
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Sobre as formas de utilização das plantas medicinais, observou-se que
o chá é a forma mais conhecida. Foram apresentadas outras formas de
utilização e explicada a confusão entre maceração e decocção.
Nos demais encontros foram realizados o lançamento da
gincana ecológica onde foram coletados pneus, latas, garrafas pets e
sacos plásticos. Posteriormente, realizaram-se oficinas artesanais para
que os alunos usassem a criatividade na ornamentação desses materiais.
Lopes (2011), afirma que este tipo de projeto propicia ampliação do
conhecimento da população, viabiliza a utilização de recursos naturais,
é pouco oneroso e de fácil acesso, bem como resgata os usos e costumes,
potencializando assim a cultura.
Em comemoração ao dia da Planta medicinal foram
apresentadas peças teatrais sobre a “Importância do uso das plantas
medicinais”; no momento no qual houve também a degustação de
receitas alternativas a base dessas plantas, como trufas, suco e bolo. Por
fim, repassou-se o conhecimento para a fabricação de produtos como
repelentes e sabonetes.
O horto medicinal escolar surge como instrumento
agroecológico que propopicia o exercício da cidadania em um contexto
de construção de uma nova racionalidade ambiental, proporciona o
trabalho coletivo e inclusão social (SILVA, 2007).
Dentre as dificuldades encontradas para a implantação do
Espaço Medicinal Verde estava a ausência de local adequado, além da
falta de água e análise do solo, dificuldades em adquirir os insumos para
a manutenção do desenvolvimento vegetal das espécies cultivadas. O
espaço já esta em fase de implantação e finalização. Ele será inaugurado
no dia 10 de outubro de 2016 e receberá o nome de Maria do Carmo
Pereira por decisão do Núcleo Gestor da escola.
CONCLUSÕES
A implantação dos espaços verdes medicinais propiciou a
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aprendizagem do manejo e uso adequado das plantas medicinais, assim
como sua forma de coleta. A partir desse projeto os alunos passarão
a ser agentes multiplicadores das experiências adquiridas e poderão
auxiliar na conservação do espaço.
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inserção acadêmica em grupo de pesquisa:
contribuições na formação de graduandos
Sibele Pontes Rocha
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INTRODUÇÃO
A pesquisa possui um papel social, pois a partir dela surgem
as respostas de problemas emergentes na sociedade. Assim, os
pesquisadores devem ter o compromisso de compartilhar com a
comunidade os resultados de seus estudos, a fim de que todos possam
se beneficiar dos avanços no campo científico, afinal não faz sentido
produzir e/ou lapidar conhecimentos e guardá-los para si, privando os
demais de conhecer o produto desses estudos.
Neste contexto, a pesquisa científica se apresenta como um
instrumento para adquirir conhecimentos, visto que, por meio dela
se torna possível desbravar “mundos” desconhecidos e alcançar
experiências surpreendentes. Além disso, a pesquisa incentiva o
pensamento e o senso crítico, pois surge da inquietação da mente, que
busca respostas e soluções dos problemas (GODINHO et al, 2011).
No que diz respeito à pesquisa no campo da saúde, tem-se uma
necessidade constante e inesgotável da geração de novos conhecimentos,
a fim de desenvolver maneiras mais efetivas de proteger, promover a
saúde e reduzir as doenças (BRASIL, 2007). As atividades de pesquisa,
produtoras de conhecimentos, são desenvolvidas por equipes de
pesquisadores titulados ou em formação, organizados sob a designação
de Grupos de Pesquisa (ERDMANN, LANZONI, 2008).
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A criação e desenvolvimento de grupos de pesquisa podem
ser entendidos como um facilitador do processo de formação de
alianças, de maneira a reunir forças para a obtenção de recursos
para o desenvolvimento de projetos, além disso, essa reunião pode
contribuir com o fortalecimento da comunidade cientifica. No intuito
de regulamentar e construir uma base de dados com informações
atualizadas e confiáveis sobre os grupos de pesquisa em atividade no
Brasil foi criado o Diretório de Grupos de Pesquisa, no ano de 1992
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) com três finalidades principais: constituir um instrumento de
intercâmbio e troca de informações; disponibilizar um grande volume
de informações aos interessados e preservar a memória da atividade
científico-tecnológica no Brasil (PEPE et al, 2010).
De acordo com os dados do último Censo do Diretório de
Grupos de Pesquisa no Brasil (DGP) é possível observar um crescimento
constante no número de grupos de pesquisas no país. Esse aumento
pode ser evidenciado pelo maior número de pesquisadores doutores
nesses grupos, número de artigos publicados, número de estudantes
por grupo e número de instituições de pesquisa participantes. Visto
que participaram do censo de 2014, 492 instituições registrando
35.424 grupos e 180.262 pesquisadores, sendo 116.427 doutores
(BRASIL, 2014). Neste sentido, entende-se a importância de estudar
sobre a temática, a fim de compreender o funcionamento dos grupos
de pesquisa, sua organização, perfil dos membros nas atividades
realizadas e o estágio em que se encontra a produção de conhecimento
nestes espaços.
OBJETIVO
Relatar as experiências de uma acadêmica de Enfermagem
inserida em um grupo de pesquisa.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência desenvolvido a partir da
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vivência no Laboratório de Pesquisa Social, Educação Transformadora
e Saúde Coletiva (LABSUS) da Universidade Estadual Vale do Acaraú
(UVA), vinculado ao Curso de Graduação em Enfermagem. De acordo
com Dyniewicz (2009), os relatos de experiência procuram observar,
descrever, explorar, classificar e, a partir desta sistematização analisar
e interpretar os dados coletados que informam sobre aspectos que
guardam relação com determinado fato ou fenômeno. O LABSUS é um
grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do
CNPq, tendo iniciado suas atividades no ano de 2006, com estruturação
financiada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FUNCAP), vem congregando ao longo dos
anos, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação de
diferentes disciplinas que convergem para a saúde coletiva (LABSUS,
2007). O estudo se desenvolveu durante o período de janeiro a agosto
de 2016. A coleta de dados ocorreu por meio da observação participante.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Desde sua criação, o LABSUS vem favorecendo o
compartilhamento de saberes e práticas no campo da educação, da
pesquisa social e da saúde coletiva, com ênfase na promoção da saúde,
na democracia participativa, na gestão do trabalho e na educação na
saúde, trabalhando em duas linhas de pesquisa prioritárias, a saber:
Avaliação de políticas, práticas e educação na saúde no contexto do
SUS, Tecnologias Educacionais e Promotoras de Saúde.
No laboratório os bolsistas e voluntários têm a oportunidade de
se inserir no planejamento e execução de diversas atividades, auxiliando
os orientadores e demais pesquisadores do grupo na construção de
projetos de pesquisa, elaboração de artigos, organização de eventos
científicos, oficinas, cursos de aperfeiçoamento, sempre considerando
o princípio da interdisciplinaridade, visto que diferentes categorias
de profissionais e estudantes integram o grupo de pesquisa, como por
exemplo: enfermagem, fisioterapia, odontologia e direito.
Corroborando com Erdmann et al (2010), os integrantes destes
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grupos são pesquisadores, professores, doutores, mestres, especialistas,
estudantes e profissionais que se interessam pela mesma área e
trabalham as mesmas linhas de pesquisa. Neste sentido, as atividades
são sempre realizadas com a colaboração de todos os integrantes,
fortalecendo o trabalho em equipe e o vínculo entre os membros. Por
meio desse compartilhamento de conhecimentos, o grupo de pesquisa
se mantém ativo e unido, favorecendo o aprendizado e crescimento de
todos os envolvidos, principalmente dos acadêmicos.
Atestando com Krahl et al (2009), a participação acadêmica
em grupos de pesquisa propicia uma visão ampla do processo de
pesquisa, a aproximação com o tema abordado e com os pesquisadores
do grupo A iniciação à pesquisa é bem desenvolvida no LABSUS, visto
que os bolsistas são incentivados a participarem de eventos científicos,
levando suas experiências e resultados de pesquisas, de forma a divulgar
o trabalho desenvolvido no grupo e conhecer novas experiências,
que podem ser trabalhadas por ele. Isso contribui para a formação
acadêmica voltada para a pesquisa, por meio do pensamento crítico,
capaz de repensar o que vem sendo realizado na prática, buscando
sempre melhorá-lo. Neste sentido, entende-se que é impossível realizar
a prática dissociada da pesquisa, tendo em vista que uma concede
subsídio a outra.
CONCLUSÕES
A experiência propiciou o enriquecimento da formação
acadêmica e profissional, para além do amadurecimento na pesquisa
científica, considerando que foram favorecidos aspectos importantes
para a prática profissional, seja no campo da saúde e/ou em outras
áreas, como: o trabalho em equipe, o diálogo e compartilhamento
de experiências com diferentes atores, o respeito mútuo, a união e a
formação de vínculos entre os membros.
Neste sentido, entendeu-se a importância do crescimento
do número de grupos de pesquisa para o desenvolvimento do campo
científico e, consequentemente, a melhoria da qualidade dos cursos de
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graduação, por meio da inserção de acadêmicos em projetos de iniciação
à pesquisa, no intuito de incentivar a reflexão dos conteúdos estudados
em sala de aula, preenchendo as lacunas que possam ter restado, de
maneira a formar profissionais sensíveis e comprometidos, que possam
realizar suas atividades de forma crítica e alinhada com os anseios da
sociedade.
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o ensino de geografia no pré-vestibular como
um agente impulsionador da aprovação para o
ensino superior
Debora Rodrigues Monteiro Teixeira
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Francisco José Freire de Andrade

INTRODUÇÃO
O acesso à educação superior pelas classes sociais menos
favorecidas é uma forma de se buscar pela igualdade real entre os
brasileiros e também atinge o objetivo de universalizar o ensino
superior no Brasil. Além disso, há diversos dispositivos constitucionais
que garantem um ensino inclusivo.
Apesar de comumente se convencionar que o governo
brasileiro não se importa com a educação, não é isso que a Constituição
Federal determina. A lei máxima brasileira diz em seu artigo 1º, que a
República Federativa brasileira é formada pela união indissolúvel dos
Estados, Municípios e União, ou seja, os mesmos convivem em situação
de igualdade, porém nos artigos 34 e 35 são elencadas as situações
excepcionais, em que a União intervirá nos Estados e no Distrito
Federal. Também diz quando o Estado intervirá em seus municípios, e
um dos casos de intervenção se dá, quando o Estado, Distrito Federal ou
Município não aplicam na educação os percentuais mínimos definidos
pela Constituição Federal do Brasil.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, 1996 – não
deixa por menos, em seu artigo 22 diz que a finalidade da educação
básica é o desenvolvimento do educando para o exercício da cidadania,
capacitando-o para o mercado de trabalho, dessa maneira, denotase que somente garantir o ensino primário e o ensino médio não é o
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suficiente para adimplir o que determina a LDB. É público e notório que
somente o ensino médio não é garantia para que se consiga obter uma
qualificação profissional ou mesmo desempenhar bem as garantias
intrínsecas à Cidadania. Uma clara demonstração é que em 1996 o
Governo Federal, em parceria com a Unesco, lançou no Brasil o livro
do sociólogo argentino Daniel Filmus “Ensino Médio cada vez mais
necessário, cada vez mais insuficiente”.
Ciente dessas questões e da baixa qualidade do ensino
fundamental e médio ofertados nas escolas públicas, a Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA). Tal programa, consiste em oferecer
cursinho gratuito a alunos e egressos das escolas públicas para reforçar
o conhecimento dos mesmos e auxiliá-los na preparação para aprovação
em seleções para ingresso nas universidades públicas e, especialmente,
na UVA. Uma das disciplinas bastantes negligenciadas durante o ensino
fundamental e médio é a disciplina de Geografia, sendo que a mesma,
inclusive, é alvo de riso e há textos que tratam disso, a exemplo “Das
coisas sem serventia uma delas é a Geografia”, de Sousa Neto.
OBJETIVOS
Fazer com que os alunos compreendam conceitos básicos de
Geografia como espaço, lugar, identificando como se dá a localização
espacial, divisão socioespacial, fusos horários e muitos outros conceitos.
Ao ministrar a disciplina de Geografia no Prevest, espera-se que o aluno
aprenda não apenas o necessário para ser aprovado em uma prova de
vestibular, mas que o conhecimento acerca da disciplina, lhe possibilite
vivenciar o exercício da cidadania e reconhecer a importância da
Geografia para a sociedade.
METODOLOGIA
O Prevest se desenvolve num período de quatro meses e
funciona em salas disponibilizadas pela Universidade Estadual Vale
do Acaraú, no Campus Derby. São ministradas duas horas aula de
Geografia por semana em cada uma das duas turmas do Prevest. As
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aulas são expositivas, mas também participativas. O foco do ensino
se dá em relação ao vestibular da UVA, mas não deixa de abordar a
formação Cidadã do aluno. O ensino é trazido para a realidade do aluno
para que seja de fácil assimilação, os exemplos buscam proximidade
com os locais de vivências dos alunos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por uma análise de comparação do primeiro encontro e o
encerramento do cursinho. Discutiu-se alguns resultados obtidos.
No primeiro encontro, verificou-se que os alunos tinham pouco
conhecimento da disciplina, boa parte deles não viam nenhuma
importância em se estudar Geografia, estando mais afeitos a estudar
outras matérias. Os alunos não participavam das aulas, não faziam
perguntas, ou seja, possuíam um desinteresse que prejudicava o
aprendizado deles.
Com o decorrer dos encontros, foi sendo apresentado a
importância da Geografia para a vida em sociedade, bem como sua
importância para quem pretende ser aprovado em processos seletivos
a exemplo de vestibulares e concursos públicos. Essa abordagem os
despertou a começarem a entender e se esforçarem a aprender, obter
desenvoltura, disciplina e participação em sala de aula.
Vimos que, na parte final do projeto, os alunos já tinham
desenvolvido uma certa compreensão acerca da importância do ensino
geográfico, bem como a capacidade de interpretar tabelas e gráficos
simples, localizar-se no espaço e compreender questões políticas e
sociais, do mesmo modo que como resolver questões que envolvam
interpretações de textos. Essas noções geográficas são importantes
para que se tenha um bom desempenho no vestibular da UVA, no
Exame Nacional do Ensino Médio e em outros processos seletivos que
demandem conhecimentos de atualidade. Por ser a Geografia uma
ciência mãe, ela é muito relevante na questão interdisciplinaridade.
Ao mesmo tempo, pode se constatar o quanto essa experiência
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o aluno para o vestibular, acaba por desenvolver técnicas de docência e
aprimora os conhecimentos obtidos nos bancos da Universidade.
Após o encerramento do Prevest UVA 2016.1, foi realizado o
vestibular UVA 2016.1 e foram aprovados diversos alunos participantes
do cursinho, nos mais variados cursos disponibilizados. O que se nota
nos alunos é uma sensação de realização e gratidão pelo serviço prestado
à comunidade, na forma de um cursinho Pré-vestibular gratuito para os
alunos da escola pública. O próprio site da UVA disponibiliza relatos de
ex-alunos do Prevest e suas gratidões pela oportunidade de participar
do referido cursinho. Alguns alunos apresentaram a situação de que
mesmo ainda sendo estudantes da escola pública, não sabiam o que ou
como estudar para o vestibular, outros estavam há muitos anos fora da
escola e tiveram a oportunidade de rememorar os conteúdos e ficarem
aptos a serem aprovados no vestibular.
CONCLUSÕES
Percebe-se que a Geografia escolar tem sido negligente na
tarefa de se fazer compreender e que isso tem dificultado o aprendizado
dos alunos e por vezes inviabilizado maiores conquistas acadêmicas ou
profissionais.
Foi possível perceber que com um pouco de esforço, é possível
sanar as fragilidades educacionais dos alunos a partir da demonstração
dos conteúdos de acordo com a realidade vivenciada pelos estudantes.
Uma correta apresentação da Geografia para o aluno, o capacita para
viver plenamente em sociedade, e um cursinho Pré-vestibular, serve
como suporte até que essas modificações sejam inseridas no contexto
escolar.
Em síntese, pode-se dizer que o cursinho Pré-vestibular da
UVA, pode ser muito proveitoso e que essa realidade extensionista
favorece o desenvolvimento do acadêmico e o aprimora para a prática
docente.
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práticas de educação em solos nas escolas
José Marcelo Soares de Oliveira
Igor do Nascimento Valério
Ana Mesquita Paiva
José Nelson do Nascimento Neto
Cleire Lima da Costa Falcão
José Falcão Sobrinho

INTRODUÇÃO
Com o advento do projeto “Mostra Itinerante de Educação
em Solos”, apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) e inserido numa proposta de extensão
universitária. O projeto citado é introduzido na Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UVA) e postula o congraçamento entre Educação
Básica e conhecimento científico de nível superior, numa relação Escola
e Universidade. Nessa perspectiva, tem-se o estabelecimento de uma
reciprocidade, que cria a possibilidade dos alunos, sobretudo os da
rede pública, de se apropriarem de um conhecimento acerca de uma
temática, em que exige outras maneiras de abordagens no que se refere
ao ensino de solo, indo além dos conhecimentos existentes do livro
didático.
Objetivando o entrelace Escola/Academia, fez-se necessária
a realização de oficinas com a temática já citada, ministradas pelos
bolsistas do LAPPEGEO - Laboratório de Pedologia Processos Erosivos
de Estudos Geográficos. Dentre as perspectivas de problemáticas
envoltas sobre os solos, destacam-se a sua formação, o uso e a
conservação. Daí, surge a demanda de se discutir o planejamento do
solo em nível ambiental e o solo da cidade, bem como questões sociais.
Haja vista que ações que induzam a um melhor aproveitamento do solo,
estão interligadas a questões sociais. Nesse aspecto, a extensão torna-se
fundamental ao desenvolvimento do referido projeto, conforme elenca
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Falcão (2014), a extensão como fator fundamental fazendo interagir
conhecimento popular e acadêmico.
Portanto, trabalha-se com a perspectiva de estabelecer
discussões sobre encadear uma perspectiva que, de forma dialética,
aborde o caráter científico, bem como tratar o assunto de forma lúdica.
Com a utilização de materiais didáticos desenvolvidos no LAPPEGEO,
praticadas ao longo do tempo por Falcão (2014), que acarretam graves
problemas ambientais na cidade, os quais serão destrinchados de forma
posterior no minicurso.
METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do projeto, utilizam-se de pesquisas
bibliográficas, cuja característica principal foi a abordagem dos solos
no ensino básico e formação do solo: Falcão (2014), Lima e Melo
(2007), Bertoni (1985) e Lepsch (2002). Nesse sentido, ocorreu o
prosseguimento das atividades com a oferta de minicursos, sendo os
mesmos ministrados por bolsistas do LAPPEGEO. É válido ressaltar,
que os materiais do referido laboratório, consistem em materiais
didáticos de apoio para professores, como: minhocário; colorteca; jogos
de tabuleiro; jogo da memória e maquetes. Neste primeiro momento,
aplicou-se ao trabalho extensionista, no Colégio de Ensino Médio Maria
Carmosina, localizado no bairro Sumaré, em Sobral, onde é evidenciado
altos índices de violência, nos instigando a contribuir na formação dos
alunos da comunidade.
Os minicursos foram divididos em dois momentos: aula
teórica, com exposição do conteúdo acerca dos solos e na segunda
parte os alunos tiveram a tarefa de recolher amostras pedagógicas
para, em seguida, fazer a classificação de granulometria, estrutura e
plasticidade. No final das oficinas, os alunos utilizaram tinta, elaborada
com componente principal; o solo, para pintar quadros artísticos.
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OBJETIVOS
Postular, através do projeto citado, discussões acerca do solo
dentro de uma visão integrada a outros elementos naturais, propondo
uma análise sobre a importância de preservá-los, desde que saibam
como o solo é formado e quais práticas fazem com que o mesmo seja
preservado. A realidade vivenciada por alunos da rede pública, estadual
e municipal de Sobral, e elencar o manejo correto do solo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
partir das apresentações das oficinas, pôde-se constatar a
relevância de se levar o conhecimento acadêmico para as mais diversas
instituições de ensino. Haja vista que ainda permeia um distanciamento
entre Escola e Universidade, muito em razão de ainda não existir uma
mentalidade de pensar a universidade como uma entidade a serviço
sociedade de maneira geral. O projeto “Mostra Itinerante de Educação
em Solos” recai sobre a oportunidade da universidade em aproximarse da comunidade e cumprir o seu papel enquanto instituição mantida
através da sociedade. Com as atividades, averiguou-se que essa relação
tem somente benefícios.
Figura 1. Aula teórica, Colégio Maria Carmosina Ferreira

Fonte: Elaborado pelos autores
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Figura 2. Aula prática

Fonte: Elaborado pelos autores

O conhecimento, a troca se saberes é mútua, pois tende a
favorecer ambos os lados (universidade/comunidade escolar). A partir
do momento em que os universitários identificam-se como tal, surge
o interesse por parte dos alunos em saber mais acerca da realidade
acadêmica, despertando sobre a possibilidade de adentrarem nessa
realidade.
CONCLUSÕES
Diante do exposto, o projeto “Mostra Itinerante de Educação
em solos, proporciona um congraçamento de ideias e experiências
em atividades realizadas na rede pública de ensino de Sobral. É
notória a emergência de se propor atividades de cunho extensionista
e, sobretudo, interdisciplinar. Não se trata apenas do estudo de uma
temática de forma isolada, no caso os solos, mas do estreitamento de
relações tão necessárias, em razão de ainda presenciar-se uma relação
cercada de estereótipos e preconceitos quanto a realidade vivenciada
pelos educandos. Contudo, considera-se válida a experiência, uma vez
que, a temática solo, ainda carece de uma consciência extramuros, no
que tange ao caráter pedagógico.
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prevest/uva: o ensino pré-vestibular gratuito,
que propõe uma igualdade socioeducacional
Higo Ferreira de Albuquerque
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Gonçalo José de Araújo Lima
Elias Ferreira Marques Júnior
Francisco José Freire de Andrade

INTRODUÇÃO
O caminho para uma boa universidade, pública ou privada,
passa, na maioria das vezes, por um curso preparatório que auxilia no
processo de aprendizagem, além de revelar as principais dificuldades
encontradas pelo aluno. O curso pré-vestibular é um curso preparatório,
composto por alunos que estão próximo a prestar vestibular ou outro
processo seletivo. Os cursos pré-vestibulares populares, também
chamados alternativos ou comunitários, fazem parte de iniciativas
coletivas pela democratização do ensino no país. Seu surgimento e
ampliação, no Brasil, estão diretamente relacionados à problemática
das desigualdades de acesso ao Ensino Superior, especialmente da rede
pública, a qual ganha maior visibilidade com a quase universalização do
Ensino Fundamental e a ampliação do Ensino Médio.
O PREVEST/UVA é um curso pré-vestibular, que oportuniza a
preparação para estudantes do segundo semestre do 3° ano do ensino
médio e também o público que já tenha concluído essa etapa, em escolas
públicas, e desejam ingressar no ensino superior, principalmente
através do vestibular da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).
Foram analisados, como critérios de seleção para o
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preenchimento das vagas desse projeto, a condição socioeconômica e o
desempenho escolar dos estudantes durante o período do ensino médio,
por meio de análise do histórico escolar. Esse projeto classificado como
de extensão, ou seja, vai além dos domínios da universidade, atingido o
meio social em que ela está inserida, é uma iniciativa da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura da UVA (PROEX), em parceria com o Colégio Farias
Brito Sobralense.
OBJETIVO
Relatar a experiência do PREVEST/UVA, enquanto projeto
de extensão universitária, que oportuniza preparação pedagógica
para alunos que tentam uma aprovação em uma instituição de ensino
superior. Além de ser um meio pelo qual os alunos bolsistas e voluntários
que dão corpo ao projeto, podem ligar à teoria à prática. Dessa maneira,
capacitando-se profissionalmente para o mercado de trabalho, logo,
aumentando seu desempenho pedagógico, e possibilitando que os
futuros profissionais já tragam consigo uma carga de experiência em
sala de aula para atuar como magistério nas escolas.
METODOLOGIA
Este estudo possui um caráter descritivo, de forma analítica
e observativo, do tipo relato de experiência, realizado no período de
março a outubro de 2016.
O estudo se deu através de observação de forma analítica
feita semanalmente no Centro de Ciências da Saúde – CCS, local onde
são desenvolvidas as atividades, e ministradas as aulas do projeto de
extensão. Além disso, foi realizado um levantamento acerca da intenção
de curso dos alunos que participaram do projeto, o qual serviu de base
para a realização de um simulado, elaborado pelos professores, que
ministram as disciplinas. Nele podem-se observar os cursos de maior
preferência e as disciplinas que apresentam maior dificuldade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O PREVEST abrange um público de aproximadamente 100
alunos, divididos em duas turmas, cujas aulas acontecem de segunda
à sexta-feira no período de 17:20h às 21:50h. As aulas são ministradas
por alunos dos mais variados cursos da Universidade Estadual Vale
do Acaraú (UVA), desde que estejam devidamente matriculados,
atendendo as condições do edital do processo seletivo para integração
ao projeto. Cada vaga é dividida entre os bolsistas de acordo com as
disciplinas cobradas no vestibular da UVA, a saber: Matemática, Física,
Química, Biologia, Geografia, História, Português (Redação), Português
(Gramática), Espanhol e Inglês.
Os alunos selecionados recebem bolsas de extensão (PBEX),
através do Programa Bolsa Universidade (PBU), comprometendo -se em
participar dos trabalhos referentes ao ensino e funções administrativas.
Vale ressaltar, que o PREVEST/UVA, conta também com monitores
voluntários, estudantes que colaboram com a proposta, valendo-se
como experiência e certificação para o mesmo.
O projeto é coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura da UVA (PROEX), em parceria com o Colégio Farias Brito
Sobralense, que apoia a iniciativa, disponibilizando material didático,
capacitação pedagógica aos monitores bolsistas e voluntários que
atuam como docentes e fardamento, que contribui para identificação
dos participantes e propaganda para futuros interessados em fazer
parte desse importante projeto social.
Desde a sua criação em 2013, o PREVEST/UVA vem mostrando
cada vez mais um aumento no número de alunos aprovados em
vestibulares, buscando zelar por sua imagem e construção, garantindo
assim sua continuidade em beneficiador da educação e da sociedade
que usufrui dos seus serviços. Os dados retirados do levantamento feito
sobre a intensão de curso dos alunos mostraram que eles apresentam
ampla preferência pelo curso de Pedagogia, contudo esta escolha pode
ser reflexo da facilidade de ingresso e oportunidade de emprego em
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comparação a outros cursos.
A partir dos resultados do simulado, foi possível verificar que
os participantes, em relação à prova geral, possuíam maior dificuldade
na prova de matemática, e melhor resultados na prova de história,
quando observados os desempenhos nas provas específicas, verificouse um percentual de acerto menos expressivo na disciplina de biologia,
e a disciplina de literatura apresentou os melhores resultados. De
maneira geral, os estudantes demostraram maior dificuldade nas
provas referentes a matemática e ciências da natureza. Apesar disso,
o dado mais preocupante foi a média das redações, a qual ficou bem
inferior à esperada devido, principalmente ao número de redações que
receberam nota zero durante a correção.
CONCLUSÕES
Nota-se que o Brasil vem se consolidando como uma potência
mundial, sendo ainda um país em desenvolvimento. Logo, havendo
dessa forma, uma maior necessidade de investimentos na área
educacional, capacitando sua população para ocupar cargos de alto
nível de qualificação profissional, retirando a necessidade de buscar
mão-de-obra estrangeira e valorizando os profissionais brasileiros que
almejam o mercado de trabalho.
Assim, contribuindo para melhorias na economia, de forma que
os investimentos em capital humano ficariam retidos em nosso país.
Portanto, é preciso estar preparado e se adequar às exigências cada vez
mais singulares de um sistema capitalista e opressor, que não busca os
especialistas em apenas uma área, mas sim profissionais com diversas
formações, nas quais possuam conhecimentos em várias áreas, a fim de
somar conhecimentos e experiências ao meio. Essa nova moldura do
sistema capitalista, engloba todas as áreas do setor empregatício.
Vale ressaltar ainda o desafio ético de construção de uma
ordem social baseada na justiça e no reconhecimento da igualdade
básica entre os homens, diante dos efeitos perversos da desigualdade
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e da exclusão social. Dessa forma, o PREVEST/UVA vem colaborando
de forma positiva e integrada no meio social para a promoção de uma
sociedade mais justa, oferecendo um preparo gratuito e adequado
para os seus alunos, ampliando as oportunidades de ingresso no
ensino superior. Dessa forma, para que os alunos possam ingressar no
mercado de trabalho contribuindo nas diversas áreas do sistema social
como profissional.
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programa mais educação: uma abordagem física
nas aulas de matemática
Francisco Wesley de Oliveira Mesquita

INTRODUÇÃO
O Programa Mais Educação destina suas ações e atende,
prioritariamente, as escolas de baixo Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica – IDEB, situadas em capitais de vulnerabilidade
social, que requerem a convergência prioritária de políticas públicas
e educacional. Assim, as atividades fomentadas pelo programa
foram organizadas em macro campos, tais como Acompanhamento
Pedagógico, Meio Ambiente, Esporte e Lazer, Direitos Humanos
em Educação, Cultura e Artes, Cultura Digital, Promoção da Saúde,
Educomunicação, Investigação no Campo das Ciências da Natureza
e Educação Econômica. Foram definidas as atividades para o
desenvolvimento do programa em cada macro campo.
Como ideal de uma educação pública e democrática, a proposta
de educação integral, presente na legislação educacional brasileira,
compreende o ser humano em suas múltiplas dimensões e como ser
de direitos. Desse entendimento, a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade (SECAD), incorporou em seus desafios,
a implantação da Educação Integral em diversas escolas por meio do
Programa Mais Educação. Este constitui uma estratégia do Governo
Federal para a ampliação da jornada escolar e organização curricular
de movimentos educacionais em benefício da melhoria da qualidade da
educação dos milhares de alunos brasileiros.
A escola de Centro Educacional Regional (CERE) - Prefeito
José Euclides Ferreira Gomes Júnior de Sobral, adequando-se entre
as escolas de mais baixo índice de desenvolvimento básico escolar
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do estado do Ceará. A escola teve, em seu calendário anual de 2015,
algumas ações pedagógicas voltadas para a inserção do Programa
Mais Educação nas suas atividades, que concluiu o Acompanhamento
Pedagógico como macro campo de práticas educacionais, auxiliando,
principalmente alunos do 9° ano do ensino médio.
O programa, com a implantação da educação integral, abriu
um enorme espaço para o trabalho os profissionais da educação, tais
como dos educadores, alunos, agentes culturais, monitores e estudantes
universitários com formação específica nos macro campos vinculados
ao projeto. Os trabalhos prestados pelos monitores ao programa foram
por meio de serviços voluntários, sustentados dentro Lei nº 9.608/1998.
Na escola CERE, o programa esteve sob a coordenação das
professoras Nacélia e Romana, ambas formadas em Língua Portuguesa
e responsáveis pela divulgação e estabilidade do Mais Educação. Com o
apoio técnico do núcleo gestor e a vontade dos professores-monitores,
que disponibilizaram acompanhamento pedagógico nas áreas de
matemática, letramento histórias em quadrinhos, futsal, dança e
promoção da saúde aos alunos do 9º ano do ensino fundamental. As
aulas aconteciam durante o período vespertino, sendo o período de
contraturno dos alunos, pois os mesmos tinham suas aulas pela manhã.
As disciplinas voltadas para o Acompanhamento Pedagógico,
tais como Matemática, Letramento, Línguas Estrangeiras, Ciências,
História, Geografia, Filosofia e Sociologia fizeram presentes de
forma incisiva nas atividades desenvolvidas ao longo do programa,
sendo ministradas por professores-monitores de cada área, de forma
comunitária, tendo papel de companheiro na construção de um trabalho
coletivo e dinâmico e que facilitasse o envolvimento dos alunos com as
atividades realizadas.
Diante disso, a inclusão da matemática no acompanhamento
pedagógico, abriu espaço não apenas para reforçar o conceito de
implantação da disciplina como veículo importante durante todo o
ciclo educacional, mas também por facilitar a abertura da inserção de
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conceitos físicos por parte do professor-monitor durante as aulas, pois
a Física tida como ciência no plano curricular do ensino fundamental
não tem um espaço expressivo para seu entendimento, mesmo que
prévio, dos fenômenos naturais.
Assim, objetiva -se nesse trabalho mostrar o Programa Mais
Educação como agente revolucionário e facilitador de uma nova
metodologia de educação, visando a melhoria individual e coletiva de
cada aluno no ambiente escolar e na sociedade, Mostrando ainda, a
importância da inserção da Física nas aulas de Matemática, viabilizando
dar um salto no conhecimento e entendimento dos conceitos físicos,
quanto a transição Ensino Fundamental/Ensino Médio.
No processo de ensino-aprendizagem, o professor precisa dá
grande importância e respeito ao conhecimento que o discente traz para
a escola, pois dependendo de cada aluno, pode haver conhecimentos
incompletos, interpretações fúteis e até mesmo crenças falsas. É
sumamente necessário que o docente conheça as ideias e pensamentos
do aluno, e, partindo dela, ajudá-los a atingirem um conhecimento
mais maduro e centrado.
METODOLOGIA
Aproveitando o espaço promovido pelo Mais Educação de não
apenas educar, mas também de proporcionar a interdisciplinaridade
entre as diferentes áreas do conhecimento, a disciplina de matemática
possibilitou uma abertura para o conhecimento sobre os conceitos
físicos e assuntos relacionados à ciência da natureza, tornando -se um
campo de atuação pautado no avanço cognitivo dos alunos e progresso
durante as aulas do professor.
O Programa Mais Educação, ao integrar a interdisciplinaridade
em seu contexto pedagógico, possibilitou ao professor-monitor de
matemática plenas condições de adequar suas aulas de forma pensada
e dinâmica, a fim de estabelecer uma maior inclusão dos alunos durante
as atividades promovidas. Fez-se necessário, por parte do professor e
96 | SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE?

por vontade dos discentes, a inclusão de conceitos físicos por meio do
processo empírico-analítico, demonstrando a íntima relação entre os
assuntos matemáticos abordados durante as aulas e as teorias físicas
explicadas em forma de experimentos.
Após a conclusão do programa, foi aplicado um questionário
aos alunos participantes do Mais Educação, no intuito de verificar
estatisticamente a importância do mesmo como apoio educacional
aos discentes. Também foi questionado a respeito da relação entre
os conceitos físicos aplicados durante as aulas de matemática e a
passagem do ensino fundamental para o ensino médio, relacionado
à fundamentação da Física como disciplina de suma importância no
desenvolvimento do ciclo educacional e da sua tímida abordagem no
ensino fundamental.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante os meses destinados ao desenvolvimento do
Programa Mais Educação, foi possível perceber o empenho por
parte dos professores-monitores, coordenadores e gestão escolar em
relação à construção de um conhecimento voltado exclusivamente
para o melhoramento das atividades realizadas pelos alunos, que que
mostraram, inicialmente, não atraídos pelo projeto, mas que ao passar
das semanas, foi nítido perceber a participação incisiva dos mesmos
durante as aulas e eventos realizados durante o programa.
O questionário foi aplicado a 80 alunos do 9º ano do ensino
fundamental, e por meio dos dados obtidos pelo levantamento feito,
foi possível mostrar que (75%) dos alunos entrevistados consideraram
ótimo e bom a implantação e o desenvolvimento do Mais Educação
na escola CERE. Já (62,5%) dos discentes relataram que gostaram
de estudar matemática om algumas aplicações de física durante as
aulas. E a respeito da tímida inserção de conceitos físicos no ensino
fundamental, (52,5%) dos alunos acham que a física deveria ser mais
abordada no ensino fundamental.
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CONCLUSÕES
Os excelentes resultados, que foram obtidos pelo projeto
comprovam sua alegação inicial: se uma escola pública for desafiada
a melhorar seus resultados e provir de apoio técnico e financeiro
para definir suas próprias estratégias de ensino, ela responderá
positivamente a esse desafio. Ou seja, com integração de esforços,
instrumentos técnicos e financeiros e autonomia com responsabilidade,
qualquer escola pública é capaz de dar uma grande virada e superar
suas próprias dificuldades.
Desenvolver uma condição de ambiente educacional, que
transcende da comunidade até a escola, tido como o único espaço de
aprendizado, representa não apenas um movimento realizado por
docentes e gestores escolar, mas da participação dos alunos, que se
tornam peças importantes para o desenvolvimento de uma educação
promissora. Assim, as atividades realizadas pelo programa mais
Educação, apresentam diferentes possibilidades educacionais.
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INTRODUÇÃO
No Brasil a formação dos professores é pautada, na maioria
das vezes, em aulas presenciais com o objetivo de repassar conteúdos,
divididos em disciplinas diferentes, contribuindo para sua formação,
porém muitas vezes, esta se torna frágil e ineficiente. Tal fato ocorre
pela falta de auxilio e, algumas peculiaridades durante a graduação.
Diante dessa demanda, surge o PIBID (Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência), com o intuito de antecipar o vínculo
entre os futuros professores e as salas de aula da rede pública. Com essa
iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação superior (por
meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais
(NASCIMENTO; et al, 2012).
O PIBID além de nos proporcionar conhecermos o ambiente
escolar, tem uma fundamental importância na formação do graduado já
que contribui muito no processo de construção e para o amadurecimento
de ser docente futuramente nos dando a oportunidades de crescer
profissionalmente e nos valorizando como professores sendo visto pela
sociedade como profissionais necessários para melhorar a qualidade de
ensino no pais e o quanto à educação física pode ser contribuinte para a
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o alicerce da aprendizagem (CRUVINEL; et al,. 2010).
Assim, observamos que o PIBID oportuniza para estudantes de
graduação, esse contato com o meio escolar. Focando o subprojeto de
Educação Física, este, muitas vezes é visto como apenas uma forma de
apresentações de jogos, danças, entre outras coisas, algo que precisa ser
desmistificado.
Este relato de experiência tem por objetivo compartilhar
experiências e desafios encontrados durante algumas intervenções
proposta junto à supervisora e os demais bolsistas de graduação em
uma escola do ensino médio da rede pública de ensino.
METODOLOGIA
O presente artigo trata-se de uma pesquisa descritiva, com
abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, realizada durante
as Vivências enquanto Bolsista do PIBID, no Subprojeto Educação
Física, da Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA, a partir de
reflexões das práticas realizadas no período de julho de 2015 a maio de
2016, através de diários de campo, para anotar os detalhes da vivência
e reflexões sobre a mesma. Gil (2008) diz que o estudo deste escopo
descreve as características de determinadas popu- lações ou fenômenos.
Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas
de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Potencialidades Desenvolvidas Diante as dos Desafios
Encontrados
As atividades realizadas pelos bolsistas de graduação do
subprojeto de Educação Física ocorreram na escola Monsenhor Furtado,
localizada na cidade de Meruoca-Ce, sob a orientação da supervisora e
consentimento da direção. Essa instituição conta com muitos recursos
didáticos pedagógicos, tanto por parte da Educação Física como nas
outras áreas, mas não possui espaços físicos nas proporções adequadas.
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Em meio desafios encontrados no convívio escolar, mesmo
sendo muitas vezes complexa, e apesar do período essencial direcionadas
para as relações presentes com o aprendizado do acadêmico e com os
saberes desenvolvidos durante as experiências no espaço escolar a partir
do contato direto com os educandos, docentes e até mesmo os demais
funcionário da instituição, contribui significativamente no processo de
forção dos futuros docentes (WIEBUSCH; RAMOS, 2012).
Outro ponto a ser destacado é que na maioria das vezes só
podemos trabalhar com conteúdo que estão sendo trabalhados em
sala de aula, dificultando assim, uma maior eficácia das atividades
realizadas. A quadra já fica localizada fora do espaço da es- cola e ainda
não é coberta, vai ter vários horários que os educandos não vão poder
se fazer presente nas atividades, por isso, há uma maior predominância
de se trabalhar os conteúdos em sala de aula.
Os espaços físicos devem ser apropriados para a efetivação das
aulas seja ela tanto de cunho pratico quanto teórico. Dão ao docente
melhores condição para exercer a profissão e aos os educandos na
aprendizagem. A existência (ou ausência) de um âmbito apto também
influencia diretamente na motivação dos alunos e do professor no
desenvolvimento das boas aulas (SOMARIVA; VASCONCELOS e
JESUS, 2013).
As vivencias no PIBID subprojeto Educação Física proporciona
o compartilhamento de conhecimentos através de estudos dos
conteúdos e abordagens metodológicas da Educação Física necessárias
para o desenvolvimento e planejamento a ser executados nas aulas
(AZEVEDO; et al, 2013).
As atividades deste subprojeto estão direcionadas, para a
formação inicial e continuada no que consta aos métodos de constituição
da docência a partir do trabalho colaborativo, da articulação entre a
teoria e a prática e da reflexão sobre a ação. Tem como objetivo partilhar
conhecimentos, experiências e habilidades entre as instituições
formadoras do professorado: a escola e a universidade (MELO e
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VENTORIM, 2015).
Lima (2010) destaca que a formação de professores necessita
incorporar formas que não permitam o silêncio do educando e,
consequentemente de parcela significativa da sociedade.
Os elementos transformadores do PIBID se concretizam na
chance de, além de ofertar estágios nas disciplinas da docência atuante,
proporciona um período de reflexão intensa das ações de professor,
contribuído para a evolução da profissional (SOCZEK, 2011). A inserção
da prática reflexiva durante o processo de formação inicial fornece
ao futuro professor opções e possibilidades para a construção de sua
identidade profissional no decorrer de sua formação, tornando-o capaz
de refletir a respeito de sua prática.
CONCLUSÕES
Diante da necessidade de relatar desafios como bolsista de
graduação no PIBID, expressamos que mesmo diante de tudo que
encontramos não se tornaram fracassadas as tentativas de levar
algo diferenciado para os alunos. A partir dos nossos esforços, hoje
percebemos os frutos da nossa iniciação à docência, conseguimos
realizar dentro da escola, a conscientização dos educandos, quanto às
adequações da práxis pedagógica.
Concluem-se ressaltando que o PIBID nos oportuniza grandes
experiências e nos faz repensar a pratica docente e nos incentivas
a buscarmos sempre o nosso melhor além de nos auxiliar com uma
bolsa que deve ser emprega na nossa formação para que nos tornemos
profissionais capacitados e seguros de si próprios, para que no nosso
futuro ambiente de trabalho mostremos o diferencial que nos dias de
hoje faz uma grande falta.
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a percepção do ensino de química e letras na
construção da cidadania
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INTRODUÇÃO
A atual situação do ensino de química e letras no Brasil
configura uma situação grave na educação, uma vez que não há uma
preocupação em mostrar a importância social da química e letras. Desse
modo, muitos concebem tais Ciências como destruidoras, e esquecem
que muitos dos avanços sociais, tecnológicos e comunicativos,
ocorreram em função de estudos desenvolvidos pela Química e
pela Língua Portuguesa. Nesse sentido, “a ênfase de que o ensino de
química e letras para formar o cidadão é um novo paradigma está na
resistência existente no processo de mudança de paradigma (SANTOS
& SCHNETZLER, 2003, p.129)”. Dessa forma, objetivamos analisar a
importância do ensino de química e letras na construção da cidadania e
sua relevância no desenvolvimento social, pois ainda de acordo com os
autores acima em seu artigo “Função social: o que significa o ensino de
química e letras para formar o cidadão?” “A função do ensino de química
e letras deve ser a de desenvolver a capacidade de tomada de decisão, o
que implica a necessidade de vinculação do conteúdo trabalhado com
o contexto social em que o aluno está inserido (1996, p.28)”. Sabemos,
portanto, que quando a educação visa formar cidadãos críticos, ela
está assumindo seu verdadeiro papel na sociedade, é exatamente nesse
momento, que a química e letras, enquanto ciências contribuintes
para o desenvolvimento social vêm ajudar na formação de indivíduos
capazes de intervir no meio em que vivem.
Neste

contexto

o

professor

assume

uma
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relevante

responsabilidade que consiste em contribuir com o processo de
aprendizagem e de socialização, de natureza formal e informal, de
indivíduos que compõem a sociedade, com o objetivo de construir,
desconstruir ou reconstruir o conhecimento. Sendo assim, o professor
não é um mero aplicador de teorias e sim um mediador do processo de
ensino aprendizagem, que se reflete na prática. Estando comprometido
com um ensino que vise o desenvolvimento pleno de aptidões que
permitam ao discente atuar de maneira eficaz na sociedade, aplicando
de maneira critica os conhecimentos formulados, ou reformulados
através da interação professor-aluno em sala de aula. Ou seja, um
ensino comprometido com a cidadania.
A Constituição Federal Brasileira atribui à educação três
finalidades básicas: preparar o indivíduo para o mercado de trabalho,
para a produção de tecnologias e o pleno desenvolvimento da cidadania.
Dentre estes indicativos a vivência da cidadania configura-se como
um aspecto relevante para a realidade moderna, que tem exigido
cada vez mais do individuo um perfil questionador, capaz de produzir
novos conhecimentos e de intervir na sociedade de maneira critica e
consciente.
METODOLOGIA
O trabalho realizado consistiu em uma pesquisa bibliográfica,
através da leitura, análise e observação de livros, artigos científicos,
trabalhos de conclusão de curso, teses e dissertações que fazem
uma abordagem construtiva sobre o tema em questão, ressaltando a
importância e os impasses encontrados na efetivação de um ensino de
química que contemple a formação do cidadão.
(...) A Química, assim como outras ciências, tem papel de
destaque no desenvolvimento das sociedades, pois ela não se limita
à pesquisa de laboratório, produção industrial (...). “Embora às vezes
não se perceba, esta ciência está presente no nosso dia- a- dia e é parte
importante, pois a aplicação dos conhecimentos químicos e tem reflexos
diretos sobre a qualidade de vida das populações e sobre o equilíbrio
SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE? |

107

dos ambientes da terra”. (UESBERCO & SALVADOR, 2002, p.3)
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da análise bibliográfica, podemos constatar que o
ensino de química ainda não contempla de forma plena a formação do
cidadão, por isso nos deparamos com um paradigma na educação, ”o
de promover o desenvolvimento social”. Segundo Tedesco apud Brasil
(2000, p. 1), aceitar tal perspectiva otimista seria admitir que vivessem
„uma circunstância histórica inédita, na qual as capacidades para o
desenvolvimento produtivo seriam idênticas para o papel do cidadão e
para o desenvolvimento social’. Ou seja, admitindo tal correspondência
entre as competências exigidas para o exercício da cidadania e para as
atividades produtivas, recoloca-se o papel da educação como elemento
de desenvolvimento social.
De acordo com os PCN + (2000, p.116), ”a Química pode
ser um instrumento da formação humana, que amplia os horizontes
culturais e a autonomia, no exercício da cidadania [...]”, porém, isso só
ocorre se o conhecimento químico for visto como um meio de analisar
o mundo e interferir na realidade, não deixando de considerá-las como
uma ciência que tem seus conceitos, métodos e linguagem que
lhes sãopróprias e, que é fruto de uma construção histórica, atrelada
ao desenvolvimento tecnológico e social (BRASIL, 2000).
Portanto, ao ser enfatizado nas literaturas consultadas que o
ensino de química deve contribuir para o exercício da cidadania, implica
também inferir que o mesmo possibilita na construção de valores éticos
(SANTOS & SCHNETZLER, 2003).
CONCLUSÕES
Baseados nos resultados acima através da análise dos materiais
bibliográficos podem dizer que, o ensino de química e letras, que
contemplam formar o indivíduo para o exercício da cidadania, deve
estar pautado na inter-relação entre a informação química, linguagem
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e contexto social em que o indivíduo está inserido, pois para que o
cidadão ou a cidadã participem ativamente na sociedade é preciso que
compreendam à Química e Letras enquanto ciências propulsoras do
desenvolvimento social e tecnológico e, além disso, saibam entender o
meio no qual estão inseridos, podendo assim interferir nele.
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INTRODUÇÃO
Entende-se por integração ensino-serviço-comunidade o
trabalho coletivo, pactuado pelos cursos de formação na área da
saúde com trabalhadores que compõem as equipes dos serviços
visando a atenção à saúde individual e coletiva. É necessário que haja
a integração ensino-serviço-comunidade para que as ações se tornem
concretas e eficazes e que, com o ensino, a Universidade consiga trazer
benefícios tanto para o serviço quanto para a população. Diante disso,
nota-se a importância da estratégia de diversificação dos cenários
do ensino-aprendizagem, como forma de favorecer a integração à
realidade social, às políticas sociais e ao Sistema Único de Saúde (SUS),
objetivando a contextualização da aprendizagem, a problematização, o
desenvolvimento de habilidades de negociação para decisões coletivas
e para a participação como base da cidadania (MOYSÉS, 2003).
Nesse sentido, o Ministério da Saúde criou o Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET - Saúde/GraduaSUS) que
contempla, em um dos seus objetivos, a qualificação dos processos de
integração ensino-serviço-comunidade de forma articulada entre o
Sistema Único de Saúde e as instituições de ensino. Inicialmente, de
acordo com as propostas do programa, priorizamos no PET - Saúde/
GraduaSUS as necessidades do sistema de saúde local com base na
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alta incidência do mosquito Aedes aegypti no município de Sobral CE. Também identificamos o potencial de articulação com os módulos
transversais Atenção Básica em Saúde (ABS), do curso de Graduação
em Enfermagem, com enfoque no módulo ABS III que tem como tema
estruturante o Diagnóstico Local em Saúde.
Com o objetivo de aproximar ensino e serviço, realizou-se o
I Seminário PET/GraduaSUS: Situação Epidemiológica das doenças
transmitidas pelo Aedes aegypti em Sobral, que teve discentes e
docentes como público-alvo. No evento foi apresentada a situação
epidemiológica das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o que
instigou a realização de ações nos territórios da Estratégia Saúde da
Família, envolvendo o PET GraduaSUS, acadêmicos, trabalhadores
do SUS e comunidades, nas quais efetivaram-se as Oficinas de Mapas
Vivos.
Ao final, para avaliar tais ações, optou-se pelo uso de uma
metodologia ativa, objetivando a troca de experiências obtidas e suas
devolutivas, apontando os desafios e potencialidades. Uma metodologia
ativa consiste na concepção educativa de estimulação dos processos de
ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, nos quais o educando participa
ativamente e se compromete com o aprendizado. Ela propõe a reflexão
sobre problemas que geram curiosidade e desafios, a disponibilização
de recursos para pesquisar problemas e soluções, a identificação e
organização das soluções hipotéticas mais adequadas à situação e a
aplicação dessas soluções (DIAZ-BORDENAVE; PEREIRA, 2007).
Promovemos uma estratégia que, por meio de um circuito, permitiu
a rotatividade dos participantes junto às perguntas norteadoras da
avaliação.
Adotamos a concepção de avaliação proposta por Hartz
(2009), que a concebe como uma intervenção que utiliza um dispositivo
para obter informações legítimas sobre um dado processo, em que os
atores envolvidos podem ter opiniões diferentes, mas se posicionam
e constroem uma análise que pode fomentar novas ações. Este estudo
objetivou relatar a experiência da realização de uma oficina de avaliação
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das atividades desenvolvidas pelo PET GraduaSUS.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência referente à realização
de uma oficina avaliativa, desenvolvida pelos integrantes do PET
GraduaSUS do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do
Acaraú. A oficina teve como propósito a avaliação de uma atividade que
versava sobre a integração ensino-serviço-comunidade, referente aos
indicadores epidemiológicos relacionados ao mosquito Aedes aegypti.
Optou-se pela utilização da estratégia educacional denominada Circuito,
que se caracteriza como metodologia ativa de ensino aprendizagem,
aqui denominada “circuito avaliativo”.
A realização do circuito tornou necessário um planejamento em
que se pudesse definir os principais elementos norteadores do momento
de avaliação. Assim, elencou-se os seguintes eixos, que comporiam
as estações temáticas: 1) Quem foram os participantes da atividade?;
2) Qual foi o passo a passo para realizar a atividade?; 3) O que vocês
aprenderam com essa atividade?; 4) Que desafios foram encontrados
para o seu desenvolvimento? Como foram superados?; 5) Pensando no
que você descreveu sobre a sua atividade, o que mais ainda pode ser
feito?. A partir destes eixos, organizou-se 05 painéis para o circuito,
além de um roteiro para condução da atividade e da sensibilização dos
participantes para a oficina.
Para a efetivação do circuito avaliativo, o espaço foi organizado
com 05 estações e em cada uma foi fixado um painel com um eixo
disparador de reflexões. Em seguida, os participantes se organizaram
em pequenos grupos, em frente a cada uma das estações. Determinouse um tempo para que cada grupo discutisse e registrasse no painel suas
percepções sobre o eixo e um comando foi definido para que os grupos
se deslocassem para a próxima estação à direita.
Em cada estação os grupos deveriam realizar a leitura dos
registros anteriores, discutir e acrescentar as novas percepções, até
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chegar à última estação. Iniciamos, então, a etapa de síntese dos
painéis, na qual cada grupo foi convidado a realizar uma síntese do
painel da última estação vivenciada, que foi complementada pelos
demais membros da oficina. Os apontamentos dos painéis foram
consolidados e complementados com os registros feitos das percepções
das facilitadoras, produzindo um documento final, com elementos
indutores para os próximos passos das ações de combate ao Aedes
aegypti nos territórios da Estratégia Saúde da Família em Sobral.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A oficina avaliativa possibilitou observar o alcance de
diferentes resultados: 1) o levantamento das ações para fortalecer a
integração ensino-serviço-comunidade, no combate ao mosquito Aedes
Aegypti; 2) um relatório indicativo de ações de combate ao Aedes
aegypti; 3) a efetivação de uma das estratégias definidas no projeto do
PET GraduaSUS; 4) o envolvimento dos participantes no processo de
avaliação. Com base na realização do circuito avaliativo, optou-se por
elencar o eixo que suscita os elementos/estratégias para subsídios de
continuidade das atividades do programa. Desta forma, apresenta-se,
na íntegra, as percepções apresentadas pelos grupos, de acordo com o
eixo disparador:
PENSANDO NO QUE VOCÊ DESCREVEU SOBRE A SUA
ATIVIDADE, O QUE MAIS AINDA PODE SER FEITO?
Assumir postura de inovar nas ações promotoras de saúde
Estabelecer estratégias de monitoramento e avaliação
Estabelecer
espaços
permanentes
para
reavaliação/
compartilhamento das prioridades (articulação com ABS)
Corresponsabilização da comunidade acadêmica com apoio mais
sistemático às equipes de Saúde da Família par a realização das
atividades planejadas
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Compartilhar com a gerente (e equipe) do CSF o plano de
intervenção para avaliar a sua execução
Ao analisar em quais aspectos o PET GraduaSUS pode
contribuir no combate ao mosquito Aedes Aegypti, foi verificado que
este programa intenta inovar nas estratégias promotoras de saúde,
tanto no planejamento, quanto monitoramento e avaliação das
ações desenvolvidas. Outra contribuição importante indicada foi a
corresponsabilização da comunidade acadêmica no desenvolvimento
de atividades na Estratégia de Saúde da Família, através da articulação
com o módulo ABS III.
Nesse sentido, é fundamental o compartilhamento das
intervenções propostas durante a Oficina do Mapa Vivo, entre
os profissionais, os acadêmicos de Enfermagem, os monitores e
preceptores do PET GraduaSUS, para que sejam operacionalizadas as
ações de combate ao Aedes Aegypti, fortalecendo a integração ensinoserviço-comunidade. A sistematização dessas intervenções culmina
na elaboração de um relatório que condensa todo o percurso trilhado
para o alcance de estratégias definidas pelo PET GraduaSUS, qual
seja, a realização de oficinas integrando ensino-serviço-comunidade, a
partir da discussão do contexto epidemiológico, voltado às principais
necessidades locais.
Por fim, destaca-se o envolvimento dos participantes no circuito
avaliativo. Observa-se que a metodologia proposta possibilitou o
compartilhamento da experiência e análise reflexiva por parte de todos.
Identificamos receptividade quanto à opção metodológica, bem como,
a postura protagônica dos sujeitos. O circuito avaliativo foi encerrado
com a etapa de validação dos painéis, e constatou-se a reafirmação do
compromisso com os objetivos propostos pelo PET GraduaSUS.
CONCLUSÕES
Verificou-se que a utilização do circuito avaliativo foi relevante
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tanto do ponto de vista do desenvolvimento do trabalho, como das
aprendizagens dos integrantes deste programa. A riqueza dessa
metodologia está no envolvimento significativo de todos os sujeitos,
possibilitando intervenções a médio e longo prazo, inovando ao favorecer
novas propostas de aproximação entre ensino-serviço-comunidade. As
metodologias ativas trazem, em sua essência, a perspectiva dialógica,
promovendo o processo de aprendizagem de forma pertinente. Diante
disso, concluiu-se que a utilização do circuito como forma de avaliação
das atividades desenvolvidas é um caminho viável para atingir a reflexão
coletiva, bem como firmar o protagonismo do PET GraduaSUS para a
consolidação de ideias inovadoras frente às necessidades locais.
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INTRODUÇÃO
O presente texto pretende apresentar numa perspectiva geral o
Programa de Educação Tutorial PET dando ênfase para o PET Pedagogia
da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. Esta é a instituição de
ensino superior responsável por abrigar institucionalmente o referido
programa. Traz ainda uma descrição dos cenários e das experiências
desenvolvidas no contexto do PET Pedagogia. Destaca-se ainda que
além do PET Pedagogia a UVA conta com mais um PET, no caso o PET
História.
De acordo com o Manual do PET este programa foi implantado
no de 1979 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES tendo incialmente a denominação de Programa
Especial de Treinamento – PET. Foi no ano de 2004 que ocorre uma
modificação na denominação do programa passando a ser conhecido
como Programa de Educação Tutorial- PET.
A organização e o desenvolvimento do PET se dá mediante o
116 | SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE?

engajamento de grupos de estudantes em nível de graduação tendo
sempre a tutoria de um docente. Docente e alunos devem se estar
vinculados a uma instituição de ensino superior. O PET é orientado
pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e
ainda da educação tutorial.
Importante destacar que o grupo PET, uma vez criado, mantém
suas atividades por tempo indeterminado. Porém, os participantes
podem permanecer no programa por um tempo limitado: o bolsista de
graduação é facultado a permanência até a conclusão da sua graduação
e o professor tutor pode permanecer no programa por um período não
superior a seis anos.
O desenho funcional do PET está organizado através da
proposta de grupos tutoriais de aprendizagens que visam proporcionar
aos seus integrantes, sempre sob a facilitação de um professor tutor,
condições para realização de atividades acadêmicas, que reforcem a sua
formação ao articular os componentes do ensino, extensão e pesquisa
(BRASIL, 2006).
Faz parte da proposta do PET reforçar e oxigenar o processo
de formação proporcionado pelos cursos de graduação ao ampliar e
aprofundar os objetivos e os conteúdos programáticos que integram
o currículo regular destes cursos. Portanto, tende-se a alcançar uma
maior efetividade e uma melhor qualidade acadêmica dos programas
de graduação que contam com a presença dos PET’s na medida em que
os alunos bolsistas vivenciam aprendizagens em contextos diversos que
vão além do ambiente tradicional da sala de aula.
O Manual de Orientação do PET (2006, p.7) informa ter este
programa o seguinte objetivo geral: “Promover a formação ampla e de
qualidade acadêmica dos alunos de graduação envolvidos direta ou
indiretamente com o programa, estimulando a fixação de valores que
reforcem a cidadania e a consciência social de todos os participantes e a
melhoria dos cursos de graduação.”
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O PET Pedagogia, assim como os demais PET’s, ficam
normativamente vinculados às Pró-reitorias de graduação no caso da
UVA a PROGRAD. Existe ainda a Comissão Local de Acompanhamento
e Avaliação – CLAA que se reúne regularmente sendo responsável
por garantir discussões e decisões colegiadas no que diz respeito as
questões de funcionamento, seleção de docentes e discentes, disciplina,
entre outros aspectos pertinentes ao programa.
O PERCURSO DO PET PEDAGOGIA DA UVA
A UVA nasce em vinte e três de outubro de 1968, localizada
na cidade de Sobral, Região Norte do Estado do Ceará que faz parte
do semiárido nordestino. Foi criada conforme a lei municipal Nº 214.
Atualmente tem como missão: “ofertar ensino superior de excelência,
de forma inclusiva, flexível e contextualizada. Além de buscar por meio
da pesquisa e extensão, soluções que promovam a qualidade de vida”.
A Universidade possui unidades acadêmicas e administrativas
em quatro campi: Junco, Derby, CIDÃO e Betânia. No Campus Betânia,
concentra-se o maior número de licenciaturas, sendo a UVA referência
na interiorização da formação acadêmica do Ceará, dentre eles, destacase a graduação em Pedagogia.
O Curso de Pedagogia da UVA foi criado em 1979 pelo processo
Nº22229/79, tendo como principal argumento a necessidade social da
abertura do curso de Pedagogia na cidade de Sobral dado a demanda
social e o fato de UVA possuir uma abrangência regional.
Deste modo, curso de pedagogia da Universidade Estadual Vale
do Acaraú - UVA tem como objetivo formar Pedagogos licenciados para
exercerem a docência, a gestão e a pesquisa em processos educativos
da Educação Infantil, das Séries Iniciais do Ensino Fundamental e de
Espaços Não Escolares.
A estrutura do currículo de Pedagogia – UEVA contempla
os componentes curriculares e os eixos articuladores, elementos
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que estruturam e dão sentido à proposta de formação do Curso de
Pedagogia, estão distribuídos em subunidades a serem desenvolvidas
nos diversos núcleos – disciplinas complementares, estudos básicos e
de aprofundamento, deste modo, contempla as concepções da formação
inicial defendidas e garantidas até agora pelo curso (UVA, 2008).
Atualmente o curso de Pedagogia da UVA é ofertado nos turnos
matutino e noturno. Conta com 28 docentes e cerca de 1000 alunos
de graduação. Administrativamente se organiza na forma de colegiado
tendo uma coordenação eleita por seus pares.
É neste cenário que o PET Pedagogia é implantada no ano
de 2010. Tendo o programa recebido autorização do Ministério da
Educação para oferecer 12 bolsas e 6 vagas para estudantes voluntários.
O primeiro tutor foi o professor Israel Rocha Brandão que fica nas
funções de tutor no período de 10 de dezembro de 2010 até 31 de julho
de 2015.
Substituindo professor Israel Brandão foi indicado pelo
colegiado e pelos bolsistas o professor José Reginaldo Feijão Parente
que assume em 01 de agosto de 2015 continuando até os dias atuais.
Portanto já são 07 de anos de existência do programa no
qual dois tutores já vivenciaram esta experiência de aprendizagem. E
no qual cerca de 35 estudantes de Pedagogia tiveram e estão tendo a
oportunidade de enriquecerem seu aprendizado a partir do processo
de educação tutorial proposto pelo PET, ao integrarem em suas
vivências acadêmicas os componentes curriculares do ensino, pesquisa
e extensão.
O MODO DE FUNCIONAR DO PET PEDAGOGIA
O PET Pedagogia está organizado através de grupos tutorias.
Estes são pequenos grupos compostos de 5 a 7 membros onde bolsistas
e voluntários se encontram para promover as atividades de estudo,
pesquisa e extensão.
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Atualmente há 03 grupos tutorias onde os próprios estudantes os
identificam como: grupo devir, grupo práxis e grupo ethos.
Há encontros regulares para estudo que ocorrem a cada 15 dias
e um roda ampliada também quinzenal onde são tratadas questões de
organização, das agendas de inserção comunitária, de planejamento e
de avaliação.
O processo de inserção comunitária segue geralmente a
seguinte dinâmica: 1. Identificação do cenário de atuação; 2. Negociação
com a comunidade / instituição; 3. Processo de territorialização; 4.
Planejamento; 5. Ação; 6. Desligamento progressivo. Normalmente o
tempo médio de envolvimento num cenário de ação são de 2 anos.
Também há a participações regulares dos bolsistas e voluntários
do PET Pedagogia em eventos acadêmicos como por exemplo, nos
encontros de iniciação à docência, iniciação à extensão e de iniciação a
pesquisa, além dos encontros próprios do PET no âmbito da UVA.
CENÁRIOS DE ATUAÇÃO DO PET PEDAGOGIA
Os cenários de atuação comunitária do PET Pedagogia são
diversos, entretanto os grupos tutoriais tem feito a escolha considerando
alguns critérios como: ser um espaço que trabalha com populações em
situação de risco e vulnerabilidade social ou que expressem sofrimento
ético-político, ter a presença de um pedagogo que possa dar algum
suporte complementar nas atividades de campo, haver o interesse em
que o grupo tutorial se insira nestes cenários, entre outros.
As instituições onde o PET Pedagogia já teve a oportunidade de
se inserir comunitariamente foram: Sociedade dos Amigos das Famílias
Sobralenses - SAFS, Associação de Pais e Amigos do Autista - APASO,
Escola Ribeiro Ramos, Centro de acolhimento de moradores de rua Centro Pop. E atualmente os cenários são os seguintes: Casa Acolhedora
do Arco, Estação da Juventude e Instituto Teias da Juventude.
Em seguida apresenta-se aqui alguns dados referentes a três
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cenários comunitários de inserção dos grupos tutorias na cidade de
Sobral.
A ESTAÇÃO DA JUVENTUDE
O grupo Devir atua na Estação da Juventude, no Parque
Mucambinho. Esta instituição é um equipamento da prefeitura
Municipal de Sobral que tem por objetivos promover informação,
cultura, esporte e lazer aos jovens próximos dos bairros Santa Casa,
Tamarindo e Pintor Lemos. Também abre espaço para crianças,
mulheres e idosos, apesar do publico alvo serem os jovens que segundo
o Estatuto da Juventude são pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos.
Esta entidade possui profissionais como: pedagoga, assistente
social, psicóloga e educador físico e um técnico. Vale ressaltar que este
espaço tem dimensões muito reduzidas, o que dificulta a realização de
atividades, por outro lado o espaço externo é bem amplo, porém precisa
ser mais valorizado e aproveitado, para isso faz-se necessário que a
Coordenação da Juventude (COJUV) tome medidas práticas como:
corte de grama e construção de uma quadra de esportes. Essa atitude
valorizaria o espaço, abriria possibilidade para mais atividades.
Levando em conta a demanda de atender os idosos que também
desejam atividades, o Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS) em parceria com esta instituição , acolhe esse publico , levando
toda segunda-feira atividades com dinâmicas e rodas de conversas, nas
quais o Devir tem promovido e participado das mesmas.
No processo de escolha de território de atuação, no caso a
Estação da Juventude surgiu como um equipamento diferenciado da
escola, que por sua vez trás, em sua grande maioria, dispersão dos
indivíduos. Sendo assim, verificou-se nessa entidade a oportunidade
de promover saberes aos jovens de uma forma diferenciada, já que
os jovens buscam nesse espaço uma distração em meio ao ambiente
geralmente violente e discriminador.
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A convivência com os jovens e com o território permitiu ao
grupo de petianas constatar importantes necessidades da comunidade.
A partir desta percepção desenvolveram-se atividades relacionadas ao
mercado de trabalho, visto que o publico alvo são jovens, que por sua
vez estavam muito a margem de conseguirem inserção no mundo do
trabalho devido a desigualdade social e ao preconceito, além disto a
grande maioria deles não tinha currículo e nem conhecimento de como
fazer um.
Por conta disto, oficinas de currículo e de preparação para
entrevistas de emprego foram oferecidas. Os resultados foram muito
gratificante não só para os participantes, mas também para o grupo
Devir, que percebeu a grande diferença social e a carência que existe
na cidade de Sobral. Através destas oficinas, os participantes puderam
levar seus currículos para apreciação em empresas locais.
No mês das férias em julho a equipe da Estação da Juventude
programou uma semana de atividades esportivas e de interação para
as crianças, adolescentes e jovens da comunidade. O grupo Devir
teve a oportunidade de participar desta programação proposta pela
instituição, dando total auxílio nas atividades. As brincadeiras e jogos
tiveram como objetivo proporcionar cultura, lazer e divertimento para o
público. As atividades acontecerem na própria instituição. As distrações
e lazer ofertados foram: pinturas no rosto, desenhos futebol e caça ao
tesouro, foi observado que nessas atividades além de promover cultura,
lazer e diversão, houve também interação e trabalho em equipe, assim
fortalecendo as relações entre os presentes. Obtendo uma visão que
essas atividades podem contribuir para o desenvolvimento dos mesmos.
Ocorreram também círculos de cultura com os usuários do
bairro Estação, no qual debateu-se temas centrais dos cotidianos desses
jovens, como muitos estavam cumprindo medidas socioeducativas um
assunto bastante discutido com os mesmos, foi cidadania. Temas como:
valores éticos, política, direitos sociais, liberdade, entre outros também
entraram no debate. Esse momento foi enriquecedor ouviu-se relatos
de experiências nos quais permitiam ao grupo de bolsistas do PET uma
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maior aproximação com estes sujeitos. No circulo de cultura não há
alguém detentor do conhecimento, todos em uma troca mutua ensinam
e aprendem.
Outras atividades voltadas para a interação entre a juventude
foram desenvolvidas, tendo em vista o conflito territorial que ali existia
entre os bairros Pintor Lemos e Tamarindo, visando que a Estação da
Juventude agrega esses dois bairros, trabalhou-se temas voltados para
a união e a pacificação desta juventude, a fim de garantir uma qualidade
de vida melhor para os moradores dos bairros. Também ocorreram
rodas de conversas sobre educação sexual.
O INSTITUTO TEIAS DA JUVENTUDE
O instituto Teias da Juventude-ITJ é uma instituição de direito
privado sem fins lucrativos. A instituição que foi fundada no dia 30 de
junho de 2013, atualmente encontra-se localizada na cidade de Sobral
no bairro Terrenos Novos.
O Instituto Teias da Juventude tem como objetivo contribuir
de forma significativa para a construção de vidas das crianças, jovens,
adolescentes e suas famílias, através de projetos que auxiliam nessa
construção. Ademais, o Instituto conta com projetos como o Vida nas
Teias da Cultura, Vida que te quero Viva e o projeto sopramos, no qual
o grupo Práxis do PET/Pedagogia encontra-se atuando.
O projeto Sopramus atua com adolescentes na faixa de 08 a
15 anos. Tem-se como objetivo geral, a produção musical como uma
facilitação para o aprendizado do aluno e uma estimulação à formação
artística. O Projeto conta ainda, com aulas socioeducativas, onde são
explorados diversos temas, os quais contribuem para a formação desses
jovens.
Para iniciar o processo de intervenção no ITJ, foi necessário
realizar a territorialização a qual permitiu ter uma visão abrangente
sobre o local onde o grupo do PET iria atuar. Com isso realizou-se
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coleta de dados, visitas ao Posto de Saúde, a escola Yedda Frota e a
igrejas equipamentos localizados no bairro. Após obter informações
necessárias iniciou-se a observações no Projeto Sopramus, o qual
está funcionando em algumas escolas da rede municipal. Os bolsistas
do grupo PET acompanham o Projeto Sopramus na Escola Yedda
Frota, devido o mesmo está situado no mesmo bairro que o ITJ. As
observações são de suma importância para uma melhor aproximação e
conhecimento do Projeto: seus objetivos, resultados e identificar de fato
como o grupo irá contribuir com o mesmo.
O Grupo Práxis, um dos grupos tutorias do PET pedagogia
atua principalmente em instituições que trabalham como sujeitos em
situação de vulnerabilidade social.O intuito do Grupo é atuar com ações
transformadoras e que estejam de acordo com as metas da instituição
selecionada. Por meio da educação popular e ações voltadas para o
desenvolvimento cognitivo, afetivo, crítico e social dos sujeitos.
Os trabalhos realizados estão pautados na perspectiva de
integrar o ensino, a pesquisa e a extensão. O grupo de bolsistas realiza
estudos bibliográficos sobre a temática relacionada a realidade que se
está inserida.
Por meio das atividades desenvolvidas no Instituto Teias
da Juventude, e especificamente no projeto Sopramus, percebe-se
como resultado, mesmo que ainda parciais: o aumento do vínculo da
comunidade e dos sujeitos que participam da entidade para com os
bolsistas.
Nas atividades realizadas, como dinâmicas e oficinas de artes,
é notória o interesse das crianças e adolescentes em realizarem as
atividades, alguns teem mais dificuldades são mais tímidos, no entanto
o grupo procura articular sua atuação de maneira que incluam todos na
atividades e proporcione a participação de todos.
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A CASA ACOLHEDORA DO ARCO
A Casa Acolhedora do Arco é uma instituição social que promove
a reabilitação de mães usuárias de drogas e dá assistência as crianças
filhas destas mães. É financiada pela fundação Itaú Social e apoiada
pela Prefeitura Municipal de Sobral, através do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e está vinculada ao trevo de Quatro
Folhas.
O trabalho realizado na Casa ocorre através de encontros
semanais onde a equipe do PET realiza ações como: rodas de conversas,
oficinas, apoio aos profissionais da casa, momentos informais e de
descontração. Para o desenvolvimento destas atividades utilizam-se
diários de campo, planejamento de atividades, estudos de artigos que
discorressem sobre os temas para as mães: resiliência, auto estima,
drogadição, família e para as crianças: desenvolvimento infantil,
afetividade, família.
A instituição está localizada no bairro Pedrinhas. O bairro é
bem localizado próximo ao centro da cidade com moradores de classes
econômicas variadas, constata-se a presença de diversos equipamentos
sociais, tais como: universidades, hospital, clubes, escolas, posto de saúde
dentre outros. Entretanto, a comunidade desconhece a instituição Casa
Acolhedora do Arco, as mães e as crianças que frequentam a instituição
não se beneficiam de nenhum aparelho social da comunidade, pois
todas são de diversos outros bairros da cidade de Sobral.
O objetivo dos bolsistas do PET que participam das ações
na Casa Acolhedora do Arco é: promover atividades pedagógicas
em um espaço não escolar com a finalidade de contribuir com o
desenvolvimento psicomotor, afetivo e cognitivo das crianças, realizar
práticas pedagógicas para fortalecimento da afetividade e relações
sociais entre mãe e filho, desenvolvendo atividades que visem vivência
de sentimentos, valores relacionados à esperança, solidariedade, amor,
respeito, autoestima, criatividade, amizade, fortaleza, como também
proporcionar o resgate da autoestima das mães que frequentam a Casa
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Acolhedora do Arco e através da inserção do grupo PET na instituição
nos proporcionará reconhecer nosso campo de atuação em um espaço
não escolar, auxiliando a nos inserir em um local pouco direcionado ao
pedagogo.
As atividades desenvolvidas pelo grupo PET na Casa Acolhedora
acontecem semanalmente. Com as crianças são planejadas e aplicadas
sempre de maneira lúdica buscando o contraste das vivências e do
cotidiano das crianças. A partir de suas vivências, buscamos pôr em
prática a teoria que trazemos de nossa graduação na perspectiva de fazer
um trabalho social nesta instituição tentando trazer para as crianças
atividades para o desenvolvimento de sua a aprendizagem de maneira
significativa para relação familiar e social. São atividades relacionadas
à família, ao meio ambiente, higiene pessoal, alimentação saudável,
afetividade, praticas que desenvolvem a coordenação motora entre
outras. Dessa forma, trabalhamos com contação de história trazendo
assuntos atuais que possibilite a essas crianças o entendimento sobre
a realidade da qual elas vivem, na confecção de brinquedos, dando a
oportunidade para que elas desenvolvam suas habilidades. Trabalhamos
ainda com materiais recicláveis e com pinturas fazendo com que elas
tenham o gosto pela arte. São realizadas também atividades com as
mães que acontecem uma vez no mês, estas ações são desenvolvidas
com o intuito de fortalecer os vínculos entre mãe e filho, relembrando
importância da família e promovendo a reflexão sobre os direitos da
criança e do adolescente. E autoestima, resiliência, tratando sobre temas
que busque para dentro da Instituição a esperança, solidariedade, amor,
respeito, amizade, fortaleza. São através da roda de conversa, conversa
individual, oficinas, palestras, entrevistas que as ações são realizadas.
As atividades desenvolvidas pelo grupo na Casa Acolhedora
do Arco garantem oportunidades de aprendizagens tanto para as
mães e as crianças, como também ao grupo PET Pedagogia, além, do
fortalecimento da própria instituição. A Casa vem garantindo a essas
crianças a oportunidade do desenvolvimento infantil a partir de ações
que promovem a socialização, a valorização da família, o trabalho em
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grupo, a afetividade. Para as mães que são atendidas pela instituição,
percebe-se a necessidade de trabalhar conceitos como resiliência,
autoestima, afetividade, superação, entre outros temas. Apoiando-se
na ideia de que o individuo, seja mãe e/ou criança, se encontra numa
situação de vulnerabilidade social a Casa Acolhedora do Arco vem sendo
a provedora do resgate das dimensões afetivas, sociais e cognitivas
vistas como necessárias para mães e crianças. Portanto, esta instituição
tem um papel fundamental na vida e na transformação das pessoas
atendidas por ela. Entende-se a importância de um pedagogo dentro
dessa instituição como formador de seres humanos e ressaltandose ainda o trabalho das bolsistas do PET que atuam neste cenário.
As práticas pedagógicas são enriquecedoras fazendo com que, não só
essa instituição valorize a importância desse trabalho, mas que outros
espaços institucionais possam perceber a necessidade e a importância
da presença do pedagogo. A proposta passa por contribuir, enquanto
estudantes de pedagogia, em despertar a vontade de mudar a realidade
destes sujeitos.
CONCLUSÕES
Neste breve escrito tentou-se trazer alguns elementos que
proporcionassem uma visão geral acerca do processo de organização, de
inserção comunitária e a dinâmica de funcionamento do PET Pedagogia
da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA.
Verificou-se que o Programa de Educação Tutorial tem
conseguido cumprir com sua missão de promover a integração entre os
componentes acadêmicos do ensino, pesquisa e extensão.
Reconhece-se que há insuficiências mas, que o conjunto de
atores envolvidos no processo de educação tutorial como o tutor e
gestores acadêmico além de outros educadores tem dado importantes
contribuições no sentido de fomentar e melhorar a qualidade do
programa.
O PET Pedagogia da UVA ainda é um programa recente posto
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serem apenas 5 anos de sua implantação. Entretanto, muitos são os
resultados colhidos e observados neste interim temporal. Acredita-se
que a missão acadêmica do PET tem sido cumprida de forma exitosa.
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meio ambiente
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a utilização do pjf como facilitador do ensino
de física e restaurador do meio ambiente
Francisco Wesley de Oliveira Mesquita
Suzana Oliveira de Almeida

INTRODUÇÃO
O Programa Jovem de Futuro (PJF) é um projeto que utiliza o
conceito de Gestão Escolar para Resultados. A Secretaria de Educação
do Estado do Ceará (SEDUC), em parceria com o Instituto Unibanco,
oferece às escolas participantes do projeto, apoio técnico e financeiro,
por um período de três anos, para que as escolas possam melhorar
consideravelmente seu desempenho. Fazendo parte da metodologia
do Programa Ensino Médio Inovador/Jovem de Futuro (ProEMI/
PJF), no dia 29 de agosto de 2015, houve uma mobilização na Escola
Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior, buscando soluções para
a melhoria da qualidade do ensino, a SuperAção. A SuperAção é uma
união de forças, que estimula a solidariedade entre alunos, professores
e comunidade, transformando o ambiente da escola.
Ações de solidariedade que mobilizam a comunidade escolar
para a realização de melhorias na infraestrutura da escola, além
de sensibilizar e conscientizar para questões de interesse coletivo.
A ação acontece anualmente, com edições que alternam os temas:
Melhoramento, Meio Ambiente, Esportes e Cultura. São promovidas
atividades como a organização de mutirões para doações, limpeza das
salas de aula, pintura da quadra de esportes, plantio de árvore e coleta
de lixo, destinadas a garantir um ambiente escolar mais propício ao
desenvolvimento dos estudos e atraente para o jovem, estimulando a
sua permanência na escola.
A programação tem duração de um dia – um sábado,
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definido com antecedência pela coordenação do PJF. Deve -se seguir
algumas etapas para a aplicação da ação, como material que compõe
a metodologia, regulamento para a aplicação do programa, guias para
as três modalidades de ação: Melhoramento, Meio Ambiente, Esportes
e Cultura, roteiro para o planejamento de atividades, formulário de
comprovação de tarefas e resultados práticos.
O PIBID/UVA tem como objetivo oferecer bolsas de iniciação à
docência aos alunos de cursos de licenciatura, que se dedicam ao estágio
nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o
exercício do magistério na rede pública em parceria com a coordenação
da escola. Através dessa interligação com a escola, os bolsistas incluíram
suas atividades na SuperAção. Com a temática “Meio ambiente”, os
estudantes do subprojeto de Física, tentaram unir assuntos relacionados
à Física com o tema trabalhado pela escola.
Tradicionalmente, a Física é considerada pelos professores
como uma disciplina difícil de ser ensinada, e, consequentemente os
alunos relatam dificuldades de aprendizagem dos conteúdos e acabam
se desmotivando. Com objetivo de motivar os alunos, surgiu a ideia de
relacionar a sustentabilidade e a preservação aos conceitos ensinados
na Física.
Com a reciclagem e o reaproveitamento de materiais, os bolsistas
desenvolveram experimentos de baixo custo, com oficinas realizadas na
perspectiva da sustentabilidade e de instigar a participação dos alunos.
METODOLOGIA
Como o tema proposto pela “SuperAção” foi o meio ambiente,
então a confecção de experimentos com materiais recicláveis passou a ser
um grande desafio, mas valoroso e com bons resultados, constituindose como aprendizado para todas as partes envolvidas. Inicialmente,
os bolsistas reuniram-se para discutirem como seria a realização das
atividades, foram feitas pesquisas sobre os possíveis experimentos e
materiais utilizados e ficou definido também, que cada bolsista levaria
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um experimento, de modo que os alunos pudessem escolher quais
seriam apresentados no dia da “SuperAção”.
Iniciou-se a etapa de construção dos experimentos, informando
aos alunos que seriam formados grupos, no máximo três pessoas, para
escolherem um experimento, demonstrado pelos bolsistas do PIBID
ou sugerido por eles mesmos. A equipe de acadêmicos demonstrou
experimentos como o “cone antigravidade” e as “latinhas equilibristas”,
demonstrando o comportamento do centro de massa e a ação da
gravidade. Os experimentos foram feitos com materiais recicláveis,
como garrafas pet, latinhas de alumino, restos de madeiras, papelão,
entre outros, como foi estabelecido pela coordenação do PJF.
O dia destinado à oficina rendeu a construção de vários
experimentos. Os bolsistas orientaram os alunos, que fizessem pesquisas
e buscassem ampliar seus conhecimentos sobre as experiências,
buscando aperfeiçoá-las para a apresentação na “SperAção”. Como
mostram as figuras abaixo.

Figuras 01: Oficina de construção dos experimentos do projeto PJF

Na manhã de sábado do dia 29 de agosto de 2015, na escola
Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior com a chegada dos
alunos, pais, professores, gestores e bolsistas do PIBID deu início a
“SuperAção”. Inicialmente, percebeu-se o contato harmonioso dos
pais com os alunos, e dos alunos com os bolsistas, tornando evidente
que seria um dia de muito trabalho e dedicação, porém uma ótima
oportunidade para mostrar a importância da escola para a comunidade.
Debates, curiosidades, ideias e pensamentos percorreram os corredores
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da escola, demonstrando a interação, empolgação dos alunos e da
comunidade escolar.
As salas da escola foram organizadas para a exposição das
atividades realizadas pelos alunos, havia a sala onde eram realizadas
as oficinas com reciclagem. No auditório acontecia às apresentações
de dança e de teatro. Os experimentos com materiais recicláveis
como as “latinhas equilibristas” o “cone antigravidade”, “levitação
eletromagnética caseira” foram apresentados pelos alunos do 2° ano do
Ensino Médio de forma dinâmica. Os bolsistas do PIBID auxiliaram os
alunos nas explicações dos experimentos e dúvidas de outros alunos,
pais, professores que visitaram a sala. As Figuras a seguir mostram as
atividades realizadas pelos alunos da escola durante as apresentações
do PJF.

Figuras 02: Realização das atividades do projeto PJF

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante as semanas destinadas ao planejamento do projeto
PJF, foi possível perceber o empenho dos alunos no planejamento
das atividades e na construção de algo “novo”, atraente, diferente da
monotonia da sala de aula. A metodologia utilizada por meio da união
entre ações sustentáveis e o ensino de Física buscaram contribuir para
a aprendizagem do aluno, através de abordagens mais atrativas e por
isso, marcantes na vida dos discentes.
Foi aplicado um questionário aos alunos para 80 alunos, e do
levantamento feito, foi possível perceber que (87,5%) dos estudantes
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consideraram boa e atrativa as atividades demonstradas pelos bolsistas
do PIBID e (82,5%) dos entrevistados relataram que os experimentos
de Física com a utilização de materiais recicláveis, demonstrados pelos
bolsistas, durante a oficina e a realização do projeto, tiveram grande
importância, tanto numa visão voltada para a preservação ambiental,
quanto numa forma alternativa de se explicar e compreender Física.
Os excelentes resultados que foram obtidos pelo projeto
comprovam sua alegação inicial: se uma escola pública for desafiada
a melhorar seus resultados e provir de apoio técnico e financeiro para
definir suas próprias estratégias de ensino, ela responde positivamente
a esse desafio. Ou seja, com integração de esforços, instrumentos
técnicos e financeiros e autonomia com responsabilidade, qualquer
escola pública é capaz de dar uma grande virada e superar suas próprias
dificuldades.
A maior recompensa foi perceber a dissipação de parte da
apatia que os alunos tinham em relação à participação das atividades
realizadas na escola, e a motivação com que passaram a observar as
aulas de Física e das demais disciplinas, estimulando ainda mais ações
dessa natureza.
CONCLUSÕES
Existem alguns fatores que dificultam o ensino de Física eficiente
como o número reduzido de aulas em cada série do Ensino Médio e
até mesmo do Ensino Fundamental e a falta de espaço físico e material
adequado para as aulas práticas que são de extrema importância na
apresentação e na aplicação dos conteúdos de qualquer componente
curricular na área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Isso
evidencia os fatos de que necessita-se de uma maior atenção por parte
dos responsáveis pela elaboração de projetos como o Programa Jovem
de Futuro, só assim, a qualidade de ensino será efetiva.
Diante das atividades produzidas pelo projeto, utilizando a
reciclagem como método de ensino prático de conceitos da Física, é
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possível observar a sua grande importância no cotidiano não apenas
dos alunos, mas de toda a comunidade escolar. Seus conceitos estão
presentes em diversas áreas, inclusive nas relacionadas ao meio
ambiente, uma vez que seu conhecimento é extremamente relevante na
escola, pois é lá que o aluno adquire as competências necessárias para
utilizar esses conceitos no seu cotidiano.
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elaboração de propostas de medidas mitigadoras
para ocorrência das enchentes na cidade de
sobral
Lívia de Oliveira Lima
Raimundo Azevedo Aguiar Neto
Luis Henrique Magalhães Costa

INTRODUÇÃO
O problema das cheias urbanas constitui um dos principais
desafios das cidades na atualidade. O crescimento populacional
impulsionou uma série de elementos, como o aumento das áreas
impermeabilizadas. A impermeabilização, por sua vez, causa inúmeros
prejuízos, afetando diversos aspectos da vida urbana, interferindo nos
setores de habitação, transporte, saneamento, saúde pública, entre
outros. O processo de urbanização, ao modificar os padrões de uso
do solo, geralmente acaba por agravar as enchentes, devido à pouca
disponibilização por escoamentos superficiais.
Os projetos de controle das cheias devem prever tanto
medidas estruturais, como não-estruturais. As medidas estruturais são
consideradas medidas de controle e, geralmente, imprescindíveis para
ações corretivas, sendo elas intervenções diretas nas calhas dos rios
ou na paisagem urbana, como canalização, barragens, reservatórios,
criação de parques longitudinais inundáveis, diques, reservatórios
em praças ou lotes, entre outros. Já as medidas não-estruturais são
constituídas por ações indiretas, como zoneamento urbano, reservação
de áreas para alagamento, preservação das várzeas, educação ambiental,
sistemas de alerta, plano de resíduos sólidos, dentre outros (MIGUEZ,
VERÓL E REZENDE, 2016, p. 106).
A cidade de Sobral possui oito bairros com áreas de riscos de
enchentes, sendo Novo recanto, Betânia, Pedrinhas, Sinhá Saboia, Dom
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Expedito, Centro (Margem esquerda), Padre Palhano e Vila União.
Alguns bairros não possuem sistema de drenagem urbana, favorecendo
a ocorrência de enchentes. De acordo com Andrade Filho, Széliga
e Enomoto (2000), os sistemas de drenagem urbana são sistemas
essencialmente preventivos de enchentes, principalmente nas áreas
mais baixas das comunidades sujeitas a alagamentos ou marginais de
cursos naturais de água. É evidente que no campo da drenagem, os
problemas agravam-se em função da urbanização desordenada.
O objetivo deste projeto é levantar e analisar dados, como
também os fatores condicionantes para a ocorrência das enchentes na
cidade de Sobral. E propor medidas mitigadoras para solucionar tais
problemas a fim de suavizar os efeitos destes impactos, provocados na
população que habita essas áreas de risco.
METODOLOGIA
Inicialmente, por meio de visitas em campo e através de
informações da Prefeitura sobre reclamações da população, foram
levantados alguns dos fatores condicionantes de enchentes dos bairros
mais afetadas do município de Sobral.
As visitas foram realizadas de acordo com a demanda de
reclamações da prefeitura. Através dos chamados, foi possível verificar
os bairros que estão em maior estado de emergência.
Em seguida, foi feito um zoneamento das regiões afetadas. Em
cada zona foram avaliados os fatores que exercem influência na geração
do escoamento superficial a partir das chuvas como, por exemplo, tipo
de ocupação do solo, localização na bacia hidrográfica (proximidades
de córregos e rios), existência de estruturas de drenagem, situação
do tipo de solo localizados a montante, entre outras. Em paralelo à
análise técnica supracitada, também foi proposto um questionário a
ser aplicado nos bairros visitados, buscando maiores informações por
parte dos moradores que convivem com o problema. Além disso, foram
levantadas leis referentes à classificação dos corpos hídricos, assim
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como as leis relativas as áreas de preservação permanente, da ocupação
das faixas marginais aos corpos hídricos.
Por fim, foram propostas medidas de controle (estruturais e
não-estruturais) para o problema de enchente das principais regiões
afetadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando os primeiros meses do ano como períodos
mais chuvosos, foi possível perceber maior demanda por assistência
na prefeitura. Sendo possível realizar visitas para aplicação inicial de
medidas não-estruturais e fazer a análise técnica do local para posterior
elaboração de medidas estruturais.
A aplicação das medidas não-estruturais pode ser realizada
no ato das visitas, visto que tais medidas se referem a ações indiretas.
Houve, portanto, uma conscientização local, alertando para as ações
que podem ser feitas entre os próprios moradores da comunidade, tais
como a não poluição das vias públicas, uma vez que os resíduos podem
obstruir a passagem de água pelo sistema de drenagem.
Para a elaboração de medidas estruturais, foram antecipadas
as análises de 5 pontos com histórico de alagamento, identificados nas
figuras 01, 02, 03, 04 e 05.
FIGURA 01: Ponto de alagamento
localizado no bairro Sinhá Sabóia.

Fonte: Google Earth

FIGURA 02: Ponto de alagamento
localizado no bairro Dom Expedito.

Fonte: Google Earth
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FIGURA 03: Ponto de alagamento
localizado no bairro Domingos
Olímpio.

Fonte: Google Earth

FIGURA 04: Ponto de alagamento
localizado no bairro Cohab II.

Fonte: Google Earth

FIGURA 05: Ponto de alagamento localizado no bairro Betânia.

Fonte: Google Earth

Através da identificação das áreas de riscos, foi realizado um
estudo baseado na delimitação da sub-bacia, que envolve o ponto de
alagamento, cuja identificação possibilita apontar os fatores que podem
causar as enchentes no local.
Foi realizado o processo de delimitação de sub-bacia nos 5
locais já citados e aliado a isso foram apontadas as conclusões para
possíveis causas das enchentes. Já as medidas mitigadoras, baseadas
em métodos estruturais, que podem ser aplicadas aos locais, estão em
processo de formulação para posteriormente serem encaminhadas
à prefeitura, que tornará possível a execução destas medidas. Estes
métodos servirão como medidas de controle para que não ocorram
novas enchentes futuramente.
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As principais causas identificadas até o presente momento são:
ocupações no leito de riachos, possível ausência de rede de drenagem
ou obstrução de tubulações, localização muito baixa.
CONCLUSÕES
Os resultados do projeto mostraram que há uma necessidade
de dar mais assistência às comunidades que sofrem com enchentes
nos períodos de fortes chuvas. Existe certa falta de instrução em uma
parcela dos moradores de bairros afetados, por isso, a necessidade
de se utilizar medidas não-estruturais como método de solucionar os
problemas com enchentes, medidas estas que se baseiam em educação
ambiental , sabendo que se a comunidade estiver preparada para se
comportar diante da ocorrência de enchentes, torna-se mais fácil lidar
com o problema.
Por outro lado, a aplicação de métodos estruturais ajuda a
extinguir o problema, pois entra não só como medida de controle, como
também de prevenção de enchentes.
Diante disso, este projeto torna-se uma importante ponte entre
a comunidade e o órgão público responsável pela infraestrutura da
cidade, podendo auxiliar no estudo de causas e elaboração de medidas
mitigadoras e ainda, possibilitando agilizar o processo para solução dos
alagamentos nos bairros afetados.
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saúde
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INTRODUÇÃO
As causas externas (violência e acidentes) são um grave
problema de saúde pública no Brasil, na atualidade, provocando um
grande impacto na morbimortalidade da população. Esse grupo de
causas é um fator importante de utilização dos serviços de urgência
e emergência. Além do custo de vidas perdidas e de sobreviventes
com sequelas, merecem consideração os custos no atendimento às
vítimas. Configuram-se como causas externas os eventos que provocam
ferimentos ou sequelas resultantes de acidente de trânsito, queda,
afogamento, queimadura ou envenenamento, bem como as violências
urbanas e domésticas caracterizadas por agressões, homicídios,
tentativa de suicídio, suicídios, abusos físicos, sexuais e psicológicos.
Esses eventos têm crescido expressivamente no Brasil nos
últimos anos, causando abalos agudos na saúde da população e no
sistema de saúde pública do país. Os grandes centros urbanos se
caracterizam por serem os principais lugares onde há maior amplitude
e magnitude dos índices de morbimortalidade por causas externas. Isso
se explica devido à grande dinamicidade desses lugares, caracterizada
pelo grande fluxo de veículos, jornadas de trabalho excessivas,
criminalidade, entre outros. Segundo o Plano Nacional de Saúde, em
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2008, do total de mortes por todas as causas na população brasileira,
12,5% foram por causas externas.
Essas causas ocuparam o terceiro lugar na mortalidade
brasileira. Contudo, em relação à faixa etária de um a 39 anos de
idade, as causas externas representaram a primeira causa de morte,
principalmente decorrente dos homicídios e de acidentes de trânsito.
Quando as causas de morte no mundo são estudadas, as chamadas
“causas externas” ocupam as primeiras colocações. De acordo com
a Organização Mundial de Saúde (OMS), as causas externas são
responsáveis por taxas de mortalidade mais elevadas na população
jovem, do sexo masculino e que vive em países pobres.
Essa realidade influencia na grande demanda de pessoas nos
centros de urgência e emergência, causando impacto na organização
do sistema de saúde e provocando elevado dispêndio de recursos em
assistência médica. Além dos custos econômicos diretos, destacamse os custos indiretos, relacionados com a perda de produção e
produtividade da vítima, que fica com sequelas e tem sua qualidade
e expectativa de vida diminuídas. Grande número desses eventos por
causas externas está relacionado com os acidentes no trânsito, gerando
lesões e mortes principalmente em pessoas com menos de 35 anos de
idade, acometendo, na maioria das vezes, indivíduos do sexo masculino.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1 milhão de
pessoas morre no mundo a cada ano vítima de acidentes de trânsito,
ocasionando impactos negativos na família das vítimas e na saúde da
população.
Diante desta realidade, em 2001, o Ministério da Saúde
conjugado com o Conselho Nacional de Saúde criou a Política Nacional
de Redução da Morbimortalidade por Acidente e Violência, a qual foi
essencial para a criação em 2003, da Política Nacional de Urgência e
Emergência, com o intuito de estruturar e organizar a rede de urgência
e emergência no país. Desde a publicação da portaria que instituiu
essa política, o objetivo foi o de integrar a atenção às urgências.
Diante desse quadro, o Ministério da Saúde (MS) lançou, em 2003,
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o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) como um dos
meios para responder a essa situação epidemiológica. O SAMU é um
modelo de assistência à saúde padronizado, que presta atendimento
pré-hospitalar, funciona 24 horas por dia e atende pelo telefone 192,
com uma central de regulação médica, hierarquizada, descentralizada,
seguindo protocolos.
O intuito deste serviço é diminuir o tempo de internação e
as possíveis sequelas que possam aparecer consequentes da falta ou
atraso de atendimento médico imediato. O serviço conta com equipes
de saúde multidisciplinares, bem treinadas, que assistem às urgências
traumáticas, neonatais, pediátricas, clínicas, gestacionais, cirúrgicas e
psiquiátricas. De acordo com o grau de complexidade da ocorrência,
o médico regulador determina qual o tipo de unidade será enviado ao
cliente: de suporte básico ou avançado.
METODOLOGIA
O estudo consiste em um relato de experiência, obtido por
métodos descritivos e observacionais. O relato de experiência é um
instrumento da pesquisa descritiva, que proporciona uma reflexão
sobre uma ou várias experiências vivenciadas diante de um determinado
tema, presente no âmbito profissional e de interesse para a ciência.
Este estudo é conduzido baseado nas vivências experimentadas
no SAMU de Sobral (CE) durante atividades extracurriculares, as
quais tiveram seu início na primeira semana de setembro de 2016 e
terão continuidade até julho de 2017, por meio do Núcleo de Ensino
e Extensão em Abordagem Pré-Hospitalar - NEEAPH do Curso de
Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).
Trata-se de um projeto de extensão cujo objetivo é promover
aos acadêmicos de enfermagem a oportunidade de aprofundarem seus
conhecimentos no âmbito da assistência pré-hospitalar, oportunizando
a vivências de práticas assistenciais dentro dos serviços de emergências,
formando acadêmicos capacitados para auxiliarem o município em
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incidentes de magnitude considerável e que necessitem de apoio de
indivíduos treinados para atendimentos pré-hospitalar. A descrição
dos fatos foi feita com base na observação direta e na participação
ativa nas ações de atendimento pré-hospitalar. O critério adotado
para a seleção das ocorrências deste estudo baseou-se nas situações
que se caracterizaram em eventos por causas externas. Durante o
desenvolvimento das observações, respeitou-se o que está preconizado
na Resolução n. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
São visíveis as inúmeras ocorrências que o SAMU atende,
gerando assim grande demanda por parte dos profissionais do serviço.
Com isso, é perceptível a importância dos acadêmicos em participar e
atuar com os profissionais do SAMU de Sobral nos atendimentos préhospitalares, dentre eles envolvendo eventos por causas externas. As
ambulâncias do SAMU a serviço da população dividem-se em Unidades
de Suporte Básico (USB), a qual é composta por um motorista-socorrista
e um Técnico ou Auxiliar de enfermagem e Unidades de Suporte
Avançado (USA) ou UTI móvel, sendo esta composta por um motoristasocorrista, um médico e um enfermeiro, levando em consideração que
há o acréscimo de um Acadêmico de Enfermagem no turno da noite
durante a semana, enquanto aos finais de semana há três estudantes,
um durante o período do dia e dois no turno da noite.
É nítido que entre as causas externas, grande parte está
relacionada a acidentes de trânsito. Entre os prejuízos à saúde das
vítimas, pode -se observar a predominância de ferimentos nos membros
superiores e inferiores, perda de tecido conjuntivo e muscular,
hemorragia em ferimentos, lacerações e fraturas ósseas em membros
inferiores. Em pacientes vítimas de perfuração por arma branca,
encontrou-se hemorragia nos locais da perfuração pelo projétil e perda
sanguínea em abundância. Durante as ocorrências realizou-se a limpeza
dos ferimentos e controle da hemorragia com curativos compressivos e,
posteriormente, a reposição volêmica por solução salina isotônica do
tipo Ringer-lactato. Em vítimas com nível de consciência diminuído,
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promoveu-se a avaliação neurológica com base na Escala de Coma de
Glasgow para verificar o grau de perceptividade e reatividade, para
só então transportá-las ao hospital de referência. Em menor número,
ocorreram acidentes por outras causas, como por quedas, agressões
físicas e tentativas de homicídio.
O uso abusivo do álcool é considerado um dos fatores mais
frequentes que contribuem para o aumento dos eventos por causas
externas, como colisão entre motocicletas, tentativa de homicídio e
queda da própria altura. Também houve uma ocorrência de ferimento
por arma de fogo, associada a causas de marginalidade. Vale enfatizar
o significativo número de ocorrências por quedas da própria altura,
sofrida por idosos com instabilidade postural, instabilidade essa
decorrente das alterações características dessa população, causadas
pela diminuição da força muscular, dos reflexos, da flexibilidade, da
velocidade espontânea da marcha, da acuidade visual e da função
vestibular, tornando-a suscetível a quedas. Nos casos de queda da
própria altura, os pacientes apresentaram lombalgia, dor e fratura em
membros superiores e inferiores.
Na abordagem às vítimas, auxiliou-se na promoção de
condutas para alívio da dor e estabilização do quadro de saúde.
Em cada ocorrência, primeiro avaliou-se a segurança da cena e
posteriormente a cinemática do trauma. Em seguida, certificou-se
sobre o estado de saúde das mesmas através da aferição dos seus sinais
vitais (Pressão Arterial, Frequência Respiratória, Frequência Cardíaca,
Pulso, Temperatura, Saturação de Oxigênio em ar ambiente, Glicemia
e aplicação da escala de coma de Glasgow), e foram imobilizadas em
bloco. Após os procedimentos padrões do atendimento pré-hospitalar,
encaminharam-se as vítimas para o hospital de referência.
CONCLUSÕES
Foi possível evidenciar que as causas desses eventos são de
natureza diversa, desde situações mais simples como queda que se pode
complicar pelo quadro clínico da vítima, como eventos mais complexos,
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envolvendo acidentes de trânsitos. Em alguns casos estas situações
envolvem problemas sociais de grande relevância, relacionado ao
uso abusivo do álcool e à violência urbana. Sendo assim, diante dos
dados epidemiológicos e de caracterização das ocorrências que foram
vivenciadas, pode-se perceber que é de suma importância a ingressão de
acadêmicos de enfermagem nos serviços que envolvem o atendimento
pré-hospitalar, pois durante o exercício de sua profissão, o enfermeiro
irá atuar em casos que envolvem a assistência às vítimas de acidentes
por causas externas.
Portanto, essas experiências com a equipe do serviço do
atendimento móvel de urgência (SAMU) além de contribuírem para
solidificar os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas do NEEAPH,
também permitiram o aperfeiçoamento de habilidades técnicas e
emocionais, que são indispensáveis em situações de emergência.
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INTRODUÇÃO
O Transplante de Órgãos e Tecidos do corpo humano é realizado
desde a década de 60, pois se configura como uma nova solução para
tratar casos que as demais alternativas não tiveram resultados efetivos
para evitar a falência total de um órgão. Nessa perspectiva, para que o
transplante seja realizado com sucesso, é necessário seguir um longo
processo, que acontece a partir da identificação do paciente com possível
diagnóstico de morte encefálica - ME até chegar ao transplante.
O diagnóstico correto de morte encefálica é fundamental para
que o processo seja iniciado (CAPPELLARO; et al.,2015). A Morte
Encefálica é definida pela parada total e irreversível das funções
cerebrais, tendo a possibilidade de manter as funções cardíacas e
respiratórias de maneira artificial, ou seja, por meio de aparelhos,
caracterizando, assim, a morte clínica do paciente.
O diagnóstico de Morte Encefálica ocorre por meio de dois
exames clínicos e um complementar, sendo configurado como algo
complexo e que requer conhecimento dos processos envolvidos
(SOUZA; LIRA; MOLA, 2015). A temática de doação e transplante
de órgãos ainda é pouco desenvolvida na comunidade e isso gera
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dúvidas, desperta interesse e discussões. No entanto, o conhecimento e
esclarecimento das dúvidas podem ser fatores decisivos para a família
aceitar ou não a doação de órgãos. Portanto, a autorização da doação
está diretamente relacionada ao entendimento que as pessoas têm
sobre os conceitos de ME e do processo de doação de órgãos e tecidos, o
que remete à ideia de que quanto maior o nível de conhecimento, maior
o consentimento para a doação (FREIRE; et al.,2015).
A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos
para Transplante se faz necessária, tanto para favorecer o processo de
identificação de possíveis doadores para captação e doação de órgãos,
para implementar protocolos para realização de testes diagnósticos,
comprovar a existência de morte encefálica e notificá-la, quanto para
sensibilizar a família, reduzindo possíveis obstáculos para a efetivação
de transplantes no Brasil. Dessa forma, faz-se necessário que o
profissional de saúde envolvido no processo de captação de órgãos
tenha habilidades que o tornem capaz de sanar dúvidas da família
nos aspectos relativos ao processo de captação, morte encefálica e
tecnologias (CAPPELLARO; et al.,2015).
Apesar
do
número
de
doações
ter
aumentado
consideravelmente, a fila de espera ainda continua extensa e cada vez
mais usuários necessitam de um transplante, a partir disso, torna-se
de essencial importância à conscientização da população acerca da
temática, pois assim, o número de doações vem a crescer, diminuindo
os pacientes que necessitam de um órgão (SADALA, 2001). Este estudo
tem como objetivo descrever as principais contribuições e desafios dos
acadêmicos de Enfermagem inseridos na Organização de Procura de
Órgãos – OPO.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa,
do tipo relato de experiência. A pesquisa descritiva observa, registra,
analisa e ordena os dados, sem manipula-los, ou seja, os fatos são
estudados, mas sem ser alterados pelo pesquisador. Procura descobrir
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as características do objeto de estudo e relacionar com outros fatos
(PRODANOVE; FREITAS, 2013). O estudo foi realizado através das
atividades desenvolvidas pelos bolsistas de enfermagem de duas
Instituições de Ensino Superior da região, membros da Organização de
Procura de Órgãos – OPO, de um hospital de referência da zona norte
de Sobral – Ceará, no período de maio a julho de 2016.
A OPO é um grupo de organização regional, responsável pelas
atividades que abrangem o processo de doação de órgãos e 35 tecidos,
a manutenção do potencial doador (PD), a identificação e a busca de
soluções para as fragilidades do processo, a construção de parcerias e
a capacitação para identificação e efetivação da doação de órgãos ou
tecidos. Na composição da OPO, além dos profissionais, são selecionados
acadêmicos de enfermagem, medicina e serviço social, que atuam como
bolsistas de extensão para integrarem ao serviço e desenvolver além das
habilidades técnicas e teóricas, atividades de educação permanente que
liguem a sociedade com o serviço e a Universidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da imersão dos acadêmicos na OPO, foi possível
identificar a dinâmica do serviço, assim como perceber a sua importância
para o processo de doação e transplantes de órgãos. Os acadêmicos
antes de estarem atuando em campo, recebem uma capacitação sobre
os principais assuntos que cercam a temática, assim é possível ter
um conhecimento prévio das atividades que serão desenvolvidas, da
dinâmica do serviço e dos desafios que serão encontrados.
Na assistência, os discentes têm papel fundamental na
identificação dos pacientes com possível diagnóstico de morte encefálica,
através da busca ativa nos setores neurocríticos do hospital. Quando
detectado o paciente, os profissionais da OPO são comunicados para
que se iniciem os exames clínicos de diagnóstico de ME, assim como,
a Central de Transplantes deve estar sempre atualizada dos processos
que estão sendo realizados. Apesar dos exames serem realizados
pelo médico, o enfermeiro e os acadêmicos têm a oportunidade de
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acompanhar e auxiliar na sua realização. Depois de confirmado o
diagnóstico de ME, é responsabilidade da equipe da OPO realizar a
manutenção do Potencial Doador – PD, com o intuito de preservar
os seus órgãos. Nessa etapa é importante a integração da OPO com a
equipe multiprofissional do setor, para que seja realizada a manutenção
correta do PD.
Um dos desafios encontrados é a interação efetiva com a equipe
do setor, pois alguns profissionais desconhecem o processo de doação
e transplantes e outros não são implicados com a causa, trazendo
dificuldade na assistência ao PD. Dessa forma, cabe ao acadêmico atuar
como agente transformador do meio e buscar estratégias que viabilizem
a melhor interação com a equipe, sejam em atividades de educação
permanente ou até mesmo no diálogo com a equipe, levantando os
principais pontos que geram dificuldades e a importância de resolvêlos.
Quando confirmado a ME também começa o processo de
entrevista familiar, onde os familiares são comunicados sobre a morte
do paciente e é dada a alternativa da doação de órgãos, se o PD for
favorável à doação. Essa pode ser considerada a principal etapa de todo o
processo, pois a família irá decidir se é a favor ou contra a doação. Muitas
questões podem influenciar essa decisão, como a falta de conhecimento
da família sobre a vontade do parente, a não compreensão sobre a ME,
a não aceitação da morte, o desconhecimento sobre os processos de
doação e transplantes, entre outros.
Sendo papel da equipe estar explicando e tirando qualquer
dúvida que venha a surgir, a fim de obter uma resposta positiva.
Apesar de ser esperada que a família seja a favor a doação, é de suma
importância que os direitos da família sejam respeitados evitando
conflitos e desentendimentos no processo de luto da família. Se a família
for a favor da doação, a Central de Transplantes é comunicada e se inicia
toda preparação do PD, desde a parte burocrática até o preparo do
Centro Cirúrgico. Com a chegada da equipe de captação, os acadêmicos
podem acompanhar todo o processo cirúrgico que é considerado como
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uma cirurgia de grande porte. É importante ressaltar que a equipe de
captação tem todo o cuidado com a integridade do corpo do PD, para
que a família possa recebê-lo sem deformidades.
Depois da captação, os órgãos seguem para o local de referência,
onde é feito o transplante e o corpo pode ser entregue a família. No
caso da negativa familiar, é realizado o desmame do PD do suporte
avançando que ele está recebendo e aguardado a parada dos órgãos.
Ademais aos serviços prestados com o PD, os acadêmicos também são
responsáveis por avaliar as córneas de todos os óbitos de 2 a 70 anos do
hospital, a fim de notificar e realizar a entrevista familiar para doação
de córneas, que pode ser realizada atés seis horas depois do óbito. Além
do conhecimento teórico e da prática desenvolvidos pelo acadêmico, é
importante a propagação do conhecimento sobre a doação e transplantes
de órgãos para a população e para os demais profissionais, já que ainda
é um tema pouco abordado e que gera dúvidas.
Por meio de atividades de educação permanente, o discente
pode intervir diretamente nos preconceitos que estão relacionados à essa
causa. Anualmente é realizado pelos acadêmicos a Semana do Doador,
onde é divulgado em postos de saúde da família, hospitais, escolas e
outros locais acerca da doação e transplantes de órgãos. Também são
realizados pelos acadêmicos, atividades de ensino, como minicursos,
palestras e pesquisas, com o objetivo de disseminar o conhecimento
adquirido.
CONCLUSÕES
Diante do estudo, foi possível perceber que a OPO se constitui
como um espaço de ensino-aprendizagem, onde os acadêmicos que
estão inseridos podem trazer contribuições para o serviço e para a
formação acadêmica. O discente além de contribuir com a prática pode
estar desenvolvendo atividades no âmbito da educação permanente que
envolva a temática, para esclarecer as principais dúvidas da comunidade
e dos demais profissionais. Além disso, é possível identificar grandes
desafios que estão por trás da doação e transplantes de órgãos, assim,
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o acadêmico pode auxiliar na resolução ou diminuição deles. A OPO
se configura como um serviço que traz benefícios à comunidade e
contribuições para o setor saúde, diminuindo as filas de espera pelo
transplante e assim, melhorando a qualidade de vida ou oferecendo
mais tempo de vida aos pacientes.
Desse modo, a inserção do discente no serviço, por meio da
extensão universitária, favorece o desenvolvimento de um profissional
capaz de perceber o outro como um ser individual e visualizá-lo na sua
integralidade, seja ela cultural, social ou psicológica, estando sempre na
busca de novos aprendizados.
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tecnologia educativa para promoção da saúde
de adolescentes escolares: construção e
implementação de um curso online
Jocielma dos Santos de Mesquita
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Ana Suelen Pedroza Cavalcante
Maristela Inês Osawa Vasconcelos

INTRODUÇÃO
Os avanços da tecnologia trazem para a sociedade um novo
cenário, ao qual as pessoas tornam-se adeptas às facilidades do mundo
tecnológico. O uso destas tecnologias faz parte do momento sóciohistórico vivenciado pelos adolescentes e, por esta razão, podem
tornar a aprendizagem mais significativa e prazerosa (PAIVA, 2010).
Ao ensejo dessa revolução procura-se também está implantando novas
formas de promoção à saúde, utilizando tecnologias que instiguem os
adolescentes a buscarem conhecimento sobre assuntos que impactem
positivamente em seu bem-estar biopsicossocial.
O público adolescente é um público peculiar que exige do
setor saúde trabalhar novas metodologias para despertar-lhe o
interesse pelas questões relacionadas à sua saúde, principalmente as
relacionadas com as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e
todo o contexto que envolve a sexualidade. O aumento dos casos de
DST/AIDS e a sua juvenização tem trazido preocupação para a saúde
principalmente quando nos deparamos com o número de casos de AIDS
na faixa etária de 13 a 19 anos que correspondem à 12.891, referentes ao
período entre1980 e 2011 (PAULA et al, 2012). A partir da visualização
da situação epidemiológica e das repercussões na saúde individual e
coletiva de jovens e adolescentes, verifica-se que urge investir em
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estratégias promotoras de saúde junto ao público de adolescentes. Na
perspectiva de colocar em prática intervenções educativas considerando
as características inerentes dos adolescentes e sua vulnerabilidade,
propôs-se neste estudo, uma ação educativa mediada por tecnologia
digital para a prevenção de DST/HIV/AIDS, modalidade à distância.
Desta forma, o estudo objetiva apresentar a construção e implantação de
uma tecnologia digital como meio de promoção à saúde de adolescentes
escolares sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com
abordagem qualitativa. Realizado por meio do projeto de extensão
“Intervenção educativa mediada por tecnologia digital para melhoria
do conhecimento, atitude e prática de adolescentes escolares sobre
DST/HIV”, do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale
do Acaraú. A intervenção consistiu em um curso realizado durante
o mês de maio de 2016 em uma escola particular do ensino médio,
em uma cidade do interior do Ceará, onde os participantes do curso
corresponderam a 20 adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos.
A construção do curso ocorreu durante os meses de janeiro a
abril de 2016, onde o processo de compactação do material de mídia
e designer da logomarca foi desenvolvido pelo Núcleo de Educação
à Distância da Universidade Estadual Vale do Acaraú (NEADUVA). A elaboração da matriz pedagógica contou com a participação
de integrantes do Laboratório de Pesquisa Social, Educação
Transformadora e Saúde Coletiva (LABSUS) da Universidade Estadual
Vale do Acaraú. Ocorreram quatro encontros virtuais e dois presenciais.
Foi utilizado como método síncrono, o chat, e assíncrono, o fórum de
discussão.
Antes e após a realização do curso foi utilizado um instrumento
adaptado da Pesquisa de Conhecimento, Atitude e Práticas na população
Brasileira, cujo objetivo era coletar dados que possibilitassem a
construção de indicadores para monitoramento da epidemia de DST/
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AIDS (BRASIL, 2011). Respeitou-se os princípios bioéticos da Resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde, com o parecer favorável do
Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O curso intitulava-se: DST, conhecer para proteger-se!
Contemplou quatro unidades temáticas, a saber: O que é DST? Quais
seus sintomas? “Sexualidade com responsabilidade”. Quem devo
procurar na suspeita de uma DST/HIV? O curso foi cadastrado na PróReitoria de Extensão e Cultura da UVA e os concluintes receberam
certificação de curso de Extensão com carga horária de 20 horas.
Durante os dois momentos presenciais pode-se verificar que
os adolescentes ficaram entusiasmados com a temática a ser abordada
no curso e também pela modalidade a que se concerniu o mesmo. Na
modalidade à distância alguns alunos demoravam certo tempo para
realizar as atividades oferecidas pelo curso. As atividades e o conteúdo
lúdico que se apresentava em cada unidade formadora foram essenciais
para que os adolescentes compreendessem a temática abordada e
despertassem neles o interesse de acessar as unidades do curso e assim,
também aprender o conteúdo repassado sobre DST/HIV.
Cada unidade abordava o conteúdo em forma de textos, vídeos,
histórias em quadrinhos e animações. Ao final de cada uma os alunos
tinham que realizar uma atividade de fixação a respeito do tema estudado.
A participação dos alunos era bem assídua, apresentaram-se satisfeitos
com o tema abordado e com a metodologia utilizada, no entanto é que
a quantidade de alunos que iniciaram o curso correspondeu à mesma
que concluiu, mostrando que todos os alunos realizaram as atividades
previstas pelo curso em tempo hábil.
A respeito do Inquérito de Conhecimento, Atitude e Prática
aplicado identificou-se que com relação ao conhecimento houveram
respostas mais adequadas após o curso, apresentando conhecimento
adequado de 95% (n=19), enquanto que antes da intervenção essa
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porcentagem era de 65% (n=13). A atitude em relação às DSTs era de
50% (n=10) antes da intervenção, e 85% (n=17) após. Avaliando-se a
Prática, somente 35% (n=7) dos adolescentes relataram ter iniciado
a vida sexual, apresentando antes do curso 20% (n=4) da prática
adequada e após o curso 100% (n=7). Esses dados corroboram com o
estudo realizado em São Paulo, em que o conhecimento sobre DST/AIDS
pelos adolescentes das escolas privadas era maior quando comparados
aos da escola pública e que isso influencia no início tardio da vida sexual
destes (MARTINS et al, 2006).
CONCLUSÕES
Considera-se que a escola é um espaço adequado para a
implementação desse tipo de intervenção educativa, pois a metodologia
utilizada trouxe resultados favoráveis ao aprendizado dos adolescentes.
Portanto, pode-se vislumbrar que o Ambiente Virtual de Aprendizagem
favorece uma interação entre o grupo, permitindo troca de experiências
pessoais e grupais, partindo da realidade para a reflexão e o debate de
suas próprias práticas contribuindo ativamente para uma aprendizagem
significativa. Observou-se ainda que o enfermeiro consegue obter
resultados significativos utilizando as Tecnologias de Informação
e Comunicação (TICs), por ser um educador por natureza, muito
pode contribuir para a saúde sexual dos adolescentes. Além do mais,
contribui para aproximar este adolescente das práticas adequadas em
saúde, facilitando a promoção à saúde deste público.
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INTRODUÇÃO
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
risco é a combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e
a gravidade de tal dano. E o Gerenciamento de Riscos, por sua vez,
é a tomada de decisões relativas aos riscos ou a ação para a redução
das consequências ou probabilidade de ocorrência. É no sentido de
minimizar os riscos potenciais de eventos adversos que se faz necessário
conhecer e controlar estes, que são fontes de danos no ambiente
hospitalar.
Quando um evento adverso ocorre neste ambiente, a
organização sofre consideravelmente todas as consequências a ele
relacionadas. São consequências sociais, econômicas ou materiais. A
mais grave delas é a perda da vida humana. A Organização Mundial
de Saúde (OMS) define a segurança do paciente como a redução, ao
mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado
de saúde, sendo um direito do individuo receber dos órgãos prestadores
de serviços de saúde uma assistência segura e de qualidade. Assim,
no âmbito da Assistência Materna e Neonatal, a segurança sanitária
configura-se como papel fundamentador para o desenvolvimento de
uma assistência à saúde pautada na segurança e na qualidade, tendo em
vista o número de pacientes envolvidos e potencial de eventos adversos
que podem surgir no processo assistencial (ANVISA, 2014). No Brasil,
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anualmente, ocorrem aproximadamente 3 milhões de nascimentos,
significando cerca de 6 milhões de pacientes (ANVISA, 2013).
Vale salientar, ainda, que no país cerca de 98% dos partos
acontecem em estabelecimentos hospitalares, sejam públicos ou
privados, fato que justifica os procedimentos relacionados à assistência
obstétrica como a terceira causa de internação hospitalar no SUS, sendo
as internações por afecções originárias no período perinatal totalizaram
218.418 no ano de 2012 (ANVISA, 2014).
OBJETIVO
O objetivo do presente estudo é relatar a vivência de bolsistas
do acolhimento e classificação de Risco obstétrico de uma maternidade
de referência, acerca das medidas de segurança do paciente observadas
no setor.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência,
realizado pelosacadêmicos do curso de enfermagem da Universidade
Estadual Vale Acaraú – UVA. O trabalho foi produzido como fruto
da Bolsa do Acolhimento e Classificação do Risco Obstétrico,
proporcionada pelo Departamento de ensino, pesquisa e extensão do
programa de integração ensino-serviço da Santa Casa de Misericórdia
de Sobral - CE, em uma maternidade de referência da zona norte.
A Bolsa foi concedida a seis estudantes de enfermagem da
Universidade Estadual Vale do Acaraú, no mês de maio de 2016,
através de duas etapas. A primeira etapa consistiu em uma prova
objetiva contendo 20 questões, os acadêmicos que atingissem a média
igual ou superior a 7 passariam para a segunda etapa, uma entrevista
aberta com os coordenadores da respectiva maternidade. As vagas
ofertadas foram concorridas pelas instituições de ensino superior, UVA
e Faculdade INTA (Instituto Superior Teologia Aplicada). A função dos
bolsistas é realizar o Acolhimento e a Classificação do Risco Obstétrico,
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porém como a maternidade se encontra em um período de reforma,
no momento o acolhimento não está em funcionamento e os bolsistas
participam do serviço da maternidade, realizando procedimentos nas
enfermarias, sala de exames e sala de parto. Nesse caso os Bolsistas
conhecem a rotina, o funcionamento e a demanda do setor.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
À medida que os meses se passaram, observou-se a necessidade
de se fazer um estudo sobre a segurança do paciente neste setor, devido à
grande demanda. A respectiva maternidade consta de seis enfermarias,
na qual apenas uma dessas é destinada para as gestantes, com seis
leitos e quatro poltronas, e as demais para as puérperas, porém como
o número de gestantes ultrapassa o recomendado nessa enfermaria,
elas são transferidas paras as demais enfermarias e ficam juntas com as
puérperas.
A experiência ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2016.
Os dados foram observados, coletados e analisados por meio de um
roteiro elaborados pelos bolsistas, que continham as seguintes questões:
a dinâmica do funcionamento do serviço, como a higienização das mãos
dos profissionais durantes os procedimentos; as orientações a respeito
das medicações que serão administradas; a utilização dos sete certos
durante a administração; a identificação das gestantes tanto a beira do
leito, como se as mesmas portavam pulseira; o espaçamento e o número
de leitos; a quantidade de gestantes internadas e a estrutura física do
setor que implicam na segurança do paciente.
Para o ambiente hospitalar de grande demanda, medidas
básicas de segurança são fundamentais para promover um ambiente
seguro para as pacientes, como a identificação correta dos pacientes,
a higienização das mãos, administração segura de medicações e
a adequação da estrutura física. No entanto, notou-se a ausência
do primeiro passo para a segurança do paciente, a identificação. A
identificação correta do paciente deve ser realizada para evitar erros na
administração de medicamentos, transfusão sanguínea, procedimentos
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realizados em pacientes errados ou até troca na entrega de bebês.
A identificação segura consiste na entrega, no ato de admissão
do paciente, de uma pulseira com informações básicas como nome
completo, data de nascimento e número de prontuário. No entanto, no
serviço observado, a primeira ação de identificação adotada é restrita a
um papel A4 fixado ao lado do leito da paciente contendo informações
como o nome completo, a procedência e o diagnóstico.
A adoção da pulseira só ocorre após o parto, ação que passa a
ser direcionada para a identificação da já puérpera e seu recém-nascido.
O membro adequado para a utilização da pulseira de identificação
também não segue o recomendado, como de primeira escolha o membro
superior direito. Segundo o Ministério da Saúde (2013), para assegurar
que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário
usar pelo menos dois identificadores em pulseira branca padronizada,
colocada no membro.
Que a pulseira seja colocada no membro superior direito. Caso
seja impossível a colocação no pulso direito, a sequência de membros
para colocação das pulseiras deve ser iniciada pelo membro superior
direito, seguindo no sentido horário para membro superior esquerdo,
membro inferior esquerdo e membro inferior direito, de acordo com
cada caso. Esses quesitos contribuem para risco e insegurança das
gestantes, parturientes e puérperas do serviço, pois o intenso fluxo de
pacientes sem uma identificação devidamente correta e atualizada pode
induzir inúmeros erros na assistência prestada. Além da Identificação
inadequada, foi observado que os banheiros da instituição não são
devidamente adaptados.
Observou-se a ausência de barras de apoio e outros artifícios
de segurança como piso antiderrapante. Os leitos mostram-se com
comprometimento da segurança tanto pela ausência de grandes laterais
quanto pela proximidade uns dos outros, oferecendo infecção cruzada.
Observou-se a ausência, por parte da maioria dos profissionais, em
relação à higienização das mãos, antes e após o contato com as gestantes
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e puérperas, na realização de procedimentos, como a administração
de fármacos e soluções por cateteres e após contato com mobiliário e
equipamentos próximos ao paciente.
Além do que, percebe-se a carência da desinfecção das conexões
de cateteres com solução antisséptica alcoólica e gaze, por três vezes
com movimentos circulares, antes de desconectar os sistemas. Sabese que as infecções hospitalares, em sua grande maioria, conforme a
ANVISA (2013) é diagnosticada após a alta do hospital e é caracterizada
como infecção hospitalar quando estiver diretamente relacionada com
o procedimento realizado durante a internação.
Os sintomas normalmente são relacionados ao local no qual
foi realizado o procedimento, como dor no local afetado. Geralmente o
paciente apresenta um estado febril. As infecções hospitalares podem
ser causadas por ausência de assepsia do meio ambiente, ausência de
higiene da equipe que o atende, das falhas no processo de esterilização,
no preparo de medicações parenterais e na execução de procedimentos
invasivos. Sobre a correta administração de medicamentos para as
gestantes e recém-nascidos, também observou-se que as orientações
preconizadas acerca dos fármacos como qual o medicamento, horário e
os devidos efeitos colaterais, não têm sido fornecidas satisfatoriamente
pelos profissionais.
CONCLUSÕES
Portanto, visualizou-se que a promoção da segurança do
paciente possui muitos desafios, uma vez que critérios básicos para
isso encontram-se terminantemente fragilizados na maternidade,
comprometendo a qualidade da assistência. Os fatos levantados são
inquietantes, pois evidenciam os riscos ao paciente frente às conexões
erradas.
Todos os profissionais de saúde devem receber a capacitação, a
orientação e o acompanhamento contínuo sobre essa realidade. Diante
disso, é de fundamental importância, principalmente os profissionais
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Enfermeiros estarem realizando capacitações e orientações perante os
demais profissionais da sua equipe, assim como de outras áreas.
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INTRODUÇÃO
A promoção da saúde envolve um conjunto de ações, dentre
as quais podem ser abordadas as Práticas Corporais, Atividade Física
e Lazer. De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde
do Ministério da Saúde do Brasil, entende-se que a promoção da
saúde é uma estratégia de articulação transversal na qual se confere
visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco e às
diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no nosso
país, visando à criação de mecanismos que reduzam as situações de
vulnerabilidade, defendam radicalmente a equidade e a incorporação
da participação e do controle social na gestão das políticas públicas.
As práticas corporais são atividades coletivas e/ou individuais
realizadas de forma sistemática ou pontuais por meio de atividades
como, por exemplo, a dança, as lutas marciais, os jogos, as brincadeiras,
dentre outras. Tais práticas são carregadas de elementos culturais que
traduzem a identidade de povos ou de populações de determinada
região ou território. As práticas corporais são aqui entendidas como
manifestações culturais produzidas pelas diferentes sociedades e,
portanto, detentoras de sentidos e significados específicos. Lazzarotti
Filho et al. (2010) destacam que a expressão “práticas corporais” está
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presente na literatura acadêmica brasileira em nítida oposição ao
conceito de atividade física e das definições biologicistas de movimento
humano. Apesar da predominância do uso do termo no campo da
Educação Física, ele também foi encontrado em publicações de outras
áreas, como Psicologia, Antropologia e História. De um modo mais geral,
percebe-se que as práticas corporais são entendidas como as diferentes
formas de atividade corporal ou de manifestações culturais (atividades
motoras, de lazer, ginástica, esporte, artes, recreação, exercícios,
dança. Jogos, lutas) que tenham significado e internacionalidade
(LAZZAROTTI FILHO et al., 2010).
Atualmente, os bairros são entendidos para além de seus
espaços geográficos e podem ser considerados palcos da vida em
sociedade, nos quais se estabelecem as relações humanas. Borja (2005)
sugere olhar-se para o bairro como um espaço público que possibilita
a convivência e o exercício da cidadania por todos os cidadãos. Sabese que práticas corporais são atividades coletivas que proporcionam
atividade física e lazer, e, além disso, uma interação entre os moradores
do bairro, aumentando assim a melhoria na qualidade de vida e um bom
convívio entre os mesmos. Assim, objetivou-se relatar a experiência de
intervenção sobre práticas corporais em um grupo de idosos.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo qualitativo do tipo relato de experiência,
resultante da conclusão do Projeto de Extensão de Práticas Corporais,
realizado por acadêmicos do curso de Enfermagem da Universidade
Estadual Vale do Acaraú, caracterizado por ser uma intervenção na
forma de curso realizado para um grupo de idosos da Estratégia de
Saúde da Família (ESF) do bairro Padre Palhano, em Sobral, Ceará.
O curso foi resultante de estudo teórico sobre o território
entre os meses de julho e setembro de 2015, e dentre os bairros
explorados durante o projeto, o Padre Palhano foi escolhido para
fazer a intervenção, pois se percebeu dificuldades existentes entre as
relações de convivência da população, principalmente devido à falta de
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lazer, esporte e atividades físicas. As atividades foram desenvolvidas
juntamente com a equipe da ESF através de cinco encontros nos meses
de janeiro e fevereiro de 2016.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao longo de três meses, ocorreram reuniões de planejamento
entre os acadêmicos e o orientador, fazendo assim a identificação
das necessidades do bairro. Observou-se a ausência de locais que
proporcionassem lazer para a população, dessa maneira a ideia da
intervenção foi trabalhar o lazer através de atividades como danças e
brincadeiras. O perfil da população escolhida para realizar a intervenção,
foi o grupo de idosos do Padre Palhano.
No primeiro encontro, discutiu-se o significado de saúde
e lazer para os participantes, que foram indagados com o seguinte
questionamento: O que é saúde e lazer?. Em cima dessa temática,
trabalharam-se dinâmicas de interação grupal. Nos encontros
subsequentes, as atividades começaram a ser planejadas, e os idosos
foram divididos em dois grupos, onde cada grupo ficou com uma
tarefa. O Grupo 1 ficou responsável por identificar brincadeiras antigas
do bairro e atividades de lazer no local, enquanto o Grupo 2, traria
informações sobre as danças antigas e grupos de dança existentes no
bairro, resgatando assim as formas de lazer da comunidade até então
extintas.
A educadora física residente propôs que em todos os encontros,
os idosos trouxessem recordações de lazeres antigos, para, desse modo,
continuarem as discussões e atividades sobre a temática. O propósito
dessa intervenção foi resgatar os momentos de lazer que existiam
naquela região, e assim fazer com que eles fossem implantados pelos
funcionários da unidade básica de saúde, sobretudo pelos profissionais
de educação física e enfermagem, pois esses participam ativamente junto
com os usuários. Cada grupo dos idosos compartilhou as informações
solicitadas no primeiro encontro, revelando como eram as brincadeiras
e as formas de lazer, e a partir disso, planejavam-se, a cada encontro,
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as dinâmicas a serem realizadas no próximo. No decorrer do projeto,
realizaram-se danças e brincadeiras que os integrantes das equipes
trouxeram como sugestões. O Grupo 1 colocou em prática a brincadeira
da ciranda, enquanto o Grupo 2 trouxe danças(samba de roda, ciranda,
maracatu, forró e quadrilha de festa junina). As duas atividades foram
realizadas de forma harmônica, evidenciando a mensagem de saúde e
bem estar.
A participação dos idosos foi imprescindível, e assim, o
envolvimento deles ocorreu de forma positiva, mesmo havendo alguns
idosos que não conseguiram praticar tais atividades. Houve muita
descontração, sendo que todos estavam envolvidos, nos movimentos ou
na hora de cantar as músicas. Viu-se que as atividades possibilitaram
o resgate da cultura local, no intuito de trazer atividades que fossem
atrativas para os usuários e que pudessem ser permanentemente
desenvolvidas na unidade de saúde, no intuito de incrementar a
qualidade de vida dos idosos.
A qualidade de vida durante o processo de envelhecimento
é uma temática atual e centro de muitas discussões, tendo em vista
que a população de idosos no Brasil está crescendo de forma bastante
acelerada, devendo chegar a aproximadamente 30 milhões de pessoas
em 2020, o que corresponderá a 13% dos brasileiros (IBGE, 2008).
Considerando que grande parte dos idosos já mostra interesse em
manter-se mais saudável, ativo e independente nesta fase da vida,
crescem também os programas e projetos relacionados à promoção
da saúde e bem-estar desses indivíduos. Entre as propostas desses
programas, a mais incentivada e repercutida é a prática de atividades
físicas, podendo ser esportes, danças, exercícios de força ou atividades
recreativas, pois todas trazem, de alguma forma, benefícios à saúde.
CONCLUSÕES
As práticas corporais são de fundamental importância para
a qualidade de vida da população. Entretanto, ainda são escassas as
intervenções, serviços, espaços e equipes que promovam a manutenção
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de um estilo de vida ativo, fundamental para preservação da saúde e
manutenção da capacidade funcional da população. É importante que a
população incorpore, em seu modo de vida, hábitos saudáveis através de
informações e conteúdos que sejam capazes de modificar e acrescentar
atitudes favoráveis à prevenção em saúde, no seu significado mais
abrangente (física, mental, emocional, social e espiritual).
Cabe, então, aos profissionais da saúde, educadores físicos,
gestores públicos, engajarem-se de maneira efetiva e eficaz na
mobilização de recursos, na construção e viabilização de projetos,
que atinjam a meta de uma população cada vez mais ativa e,
consequentemente, com maior qualidade de vida.
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INTRODUÇÃO
Os atendimentos no âmbito pré-hospitalar nos casos de
urgência visam à redução do número de mortes em função do retardo
terapêutico; redução do número de pacientes com sequelas decorrentes
de atendimento tardio, parcial e/ou inadequado; aumento da
disponibilidade de recursos para o paciente; orientações para utilização
de outros meios que não as emergências hospitalares; otimização do uso
das ambulâncias hospitalares e ambulatoriais (básicas) e das unidades
de terapia intensiva (UTIs) móveis (SANTA CATARINA, 2006).
O atendimento pré-hospitalar expandiu-se por todo o mundo a
partir de duas modalidades de atendimento, o Suporte Básico de Vida
(SBV), cuja característica principal é não realizar manobras invasivas
e o Suporte Avançado de Vida (SAV), que possibilita procedimentos
invasivos de suporte ventilatório e circulatório (MALVESTIO e SOUZA,
2002).
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192 (SAMU)
faz parte da Política Nacional de Urgências e Emergências, de 2003,
e ajuda a organizar o atendimento na rede pública prestando socorro
à população em casos de emergência. O serviço funciona 24 horas por
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dia com equipes de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem e socorristas que atendem às urgências de
natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e
de saúde mental da população (BRASIL, 2011).
A organização do SAMU acontece por sistema de centrais
de regulação, em que a Central de Regulação Médica é responsável
pelas chamadas e ocorrências. Essa alicerça-se no conhecimento dos
recursos disponíveis, na triagem e classificação de necessidade e na
tomada de decisão para racionalizar os recursos existentes, atendendo
de forma diferenciada e individualizada a cada chamada, de acordo
com a necessidade (SANTA CATARINA, 2006).
METODOLOGIA
O projeto de extensão Núcleo de Ensino e Extensão em
Assistência Pré-Hospitalar (NEEAPH), vinculado ao curso de
Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), tem o
intuito de capacitar os alunos do 5º ao 8º semestre de enfermagem em
urgência e emergência pré-hospitalar durante a vivência da extensão
que tem duração de um ano. Semanalmente são realizadas aulas
teórico-práticas, nos dias de terça e quinta e também os plantões de
doze horas realizados no SAMU.
Tais plantões ocorrem nos dias de segunda, terça, quarta,
quinta e sexta durante a noite e, sábado e domingo durante o dia e a
noite, sendo realizada escala mensal pela Coordenadora de Extensão
dos acadêmicos subdivididos em duplas somente ao sábado, no mais
fica somente um acadêmico por plantão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos primeiros plantões, os estagiários já acompanharam
a atividade de toda a equipe que compõe as ambulâncias tanto a de
Unidade de Suporte Básico (USBs), quanto a Unidade de Suporte
Avançado (USAs). A prática exercida durante os plantões tem sido
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de extremo aproveitamento, pois muitas situações vistas nas aulas
teóricas puderam ser vividas de forma impactante. Diversos casos
de urgência e emergência puderam ser presenciados: obstrução de
vias aéreas superiores, acidentes por armas de fogo e arma branca,
crises convulsivas, acidente vascular encefálico, hemorragia digestiva,
traumas em acidentes de trânsito e outros.
Diante das situações inusitadas vivenciadas, os acadêmicos
perceberam como é importante que os profissionais estejam capacitados
para o atendimento pré-hospitalar. Essa atividade foi importante para
despertar nos futuros enfermeiros o interesse para o aprofundamento
do conhecimento na área de urgências e emergências, na qual muitos
recém-formados irão trabalhar por certo momento de suas vidas, e
precisam fazê-lo com grande responsabilidade, pois é uma área que
exige conhecimento, capacidade de decisão e de ação rápida, fazendo
com que muitas vidas sejam salvas.
CONCLUSÕES
A parceria do NEEAPH e o SAMU foi muito importante e está
sendo bem sucedida para o aprendizado dos acadêmicos de enfermagem
sobre urgências e emergências no atendimento pré-hospitalar.
O estágio no serviço do SAMU sob a forma de plantões foi bem
aproveitado e serviu para o melhor entendimento da teoria estudada e
para o treinamento prático. A formação dos acadêmicos que participam
desse estágio torna-se diferenciada das demais, na medida em que eles
obtiveram maior conhecimento, habilidade e segurança em se tratando
de urgências e emergências.
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INTRODUÇÃO
A gestação é um evento fisiológico e caracteriza-se como
um período singularna vida de uma mulher, a qual é submetida
a transformações físicas e emocionais. Conta com um enovelado
de sensações entre prazer e expectativas até o parto. No entanto,
eventualmente por algum agravo a mãe e o bebê podem desenvolver
riscos, o que ocasiona vulnerabilidade e podendo causar mais ansiedade
para a gestante (GUIMARÃES, 2013).
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a porta de entrada das
gestantes no sistema de saúde e é responsável pelo cuidado destas.
Osprofissionaispodem desenvolver ações educativas de proteção à
saúde e prevenção de agravos. Para que ocorra efetividade em ações
como estas é fulcral estabelecer vínculos com a população e possibilitar
a corresponsabilidade da saúde entre usuários e profissionais de saúde
(BRASIL, 2013). Um espaço que pode complementar o pré-natal é a
abordagem grupal dentro da ESF. O Ministério da Saúde defendeque
as ações educativas podem ser realizadas em grupos de gestantes,
propiciando uma atmosfera de escuta, troca de experiências, ajuda
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mútua. Os objetivos dos encontros surgem de acordo com a abordagem
empregada e a necessidade de cada grupo (BRASIL, 2013).
Monteiro, Pinheiro e Sousa (2008) expõem que o grupo
pode facilitar o cuidado integral prestado pela equipe de saúde com
a integração dos aspectos físicos e psicossociais dos membros, pois
caracteriza-se como um espaço terapêutico natural. Diante disso, é
necessário que as tecnologias grupais sejam pautadas em referenciais
teóricos-metodológicos para que os integrantes notem-se ativos em um
processo ativo de aprendizagem.
Os pressupostos de Paulo Freire guiaram as abordagens nos
momentos grupais deste estudo,por se tratarde uma aprendizagem
através do diálogo, mediado pela reflexão, em uma relação horizontal,
baseada na confiança e respeito às diferenças, buscando a autonomia
dos indivíduos. Freire (2011) refere que o saber não se faz sozinho, é
preciso ter sintonia com o outro, estabelecer relações para que possa
haver a construção do saber.
Diante do exposto, percebemos que o trabalho com grupos é
identificado no contexto do Sistema Único de Saúde como uma prática
que contribui com a superação do modelo biomédico. Compreendemos
que o grupo funciona como um espaço de livre expressão que pode
favorecer os mecanismos necessários à mudança de comportamento,
consequentemente, necessários à promoção da saúde. Com intuito
de expor as atividades de extensão realizadas por estudantes de
Enfermagem objetivamos desvelar as relações interpessoais vivenciadas
em um grupo de gestantesna Estratégia Saúde da Família realizado com
base nos pressupostos freiriano.
METODOLOGIA
A experiência relatada aconteceu no Centro de Saúde da Família
(CSF) do Padre Palhano do município de Sobral no estado doCeará.
Realizamos oito encontros durante o período de junho a agosto de 2016,
com 12 mulheres integrantes do grupo de gestantes do CSF. As atividades
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foram planejadas e executadas por acadêmicos de enfermagem,
enfermeiros, Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Núcleo de Apoio
a Saúde da Família (NASF) e Residência Multiprofissional em Saúde
da Família (RMSF) através do projeto extensão “Saúde da Mulher:
uma abordagem transformadora das práticas de enfermagem para a
promoção da saúde”.
O projeto desenvolve vivências de ensino, pesquisa e extensão
envolvendo docentes, discentes e profissionais do Sistema de Saúde de
Sobral junto a populações vulneráveis, como crianças, adolescentes e
mulheres com suas famílias. Estas ações vêm sendo realizadas desde o
ano de 2011, tendo sido intensificadas a partir de 2012 com a imersão
dos integrantes no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde
(PET-SAÚDE) e Programa de Reorientação para a Formação em Saúde
(PRO-SAÚDE).
Os pressupostos de Paulo Freire fundamentaram as oficinas,
que caracterizam-se por uma aprendizagem que valoriza o diálogo, a
liberdade, humanização, conscientização, a cultura, reflexão crítica e a
problematização como forma de autonomia dos sujeitos.Inicialmente
foi realizado encontros informais com as gestantes, observando além
dos vocábulos, as percepções emocionais, sentimentos e percepções
acerca de seu cotidiano para o estabelecimento das palavras geradoras.
Os encontros objetivaram promover o aprendizado sobre diversos temas
relacionados ao ciclo gravídico puerperal, de acordo com o interesse das
participantes. Vale ressaltar que nos encontros houve a problematização
dos temas, em que utilizamos metodologias que possibilitassem as
gestantes colocarem suas visões, trocarem experiências,puderam expor
seus sentimentos e dialogar sobre a sua realidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os momentos desenvolvidos em grupo com as gestantes foram
facilitadores de espaços dialógicos que primavam pelo desenvolvimento
de aprendizagem. Os encontros baseados nos pressupostos de Freire
(2011) sempre foram mediados de diálogo, problematização, facilitados
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para a ocorrência de reflexão e da tomada de consciência de aspectos
importantes, que elas mesmas traziam como necessidade, buscando o
envolvimento das emoções e sentimentos junto às cognições.
Como coordenadores de grupo assumimos uma postura
acolhedora, afetuosa e respeitosa, estimulávamos as falas e expressões
de sentimentos das gestantes. Realizamos intervenções que
incentivavam o debate e a verbalização das experiências vividas, na
busca da construção do conhecimento. Buscamos sempre manter um
clima de harmonia, incentivando a união entre as gestantes, buscando
a coesão grupal. Freire (2011) defende uma abordagem inovadora, que
oportuniza a participação e o diálogo entre os sujeitos inseridos na sua
prática. Para isso, os participantes devem estar dispostos a viver com
os sujeitos experiências abertas, para que estes sejam criadores da sua
aprendizagem, buscando a conscientização e autonomia destes sujeitos
Observamos durante os encontros que as gestantes
conversavam entre elas, trocando experiências, sorriam e já dava sua
opinião durante os momentos de encontro.Compartilhavam alegrias,
dúvidas, ansiedades, angústias, medos e esperanças. Elas perceberam
que não estavam sós, que passavam por momentos semelhantes,
reunidas em torno de situações e necessidades comuns, como podemos
ver nas falas que surgiram durante os encontros:
“Desenhei coração, que representa carinho,
amor, afeto, assim eu me sinto quando estou
no grupo, bastante acolhida, com muito
carinho, um momento muito nosso. E muitas
vezes a gente chega com tantos problemas, e
quando chega aqui esquece.”(Gestante 1)
“Nos tornamos amigas e a gente ama cada
uma de vocês, rezo por cada uma e também
para as enfermeiras, tenho guardadas no
coração. Quando tiver minha filha vou ficar
com saudades, vou ficar lembrando dos dias
180 | SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE?

que eu participei desse grupo.”(Gestante 2)
O grupo proporcionou discussões que envolveram componentes
afetivos, tocando no subjetivo das integrantes, possibilitando um
clima de amizade e companheirismo. A figura a seguir busca expor
as percepções das gestantes em palavras que as mesmas relataram
no fim dos oito encontros, com intuito de avaliar o impactopara as
participantes do grupo.
Figura 1 – Percepção de gestantes ao final das oficinas

Percebemos que a maioria das mulheres reconhece a
importância da participação em grupos de gestantes, e que o círculo
de cultura proporcionou uma atmosfera de carinho, vínculo, afeto,
amizade, apoio, cuidado e respeito para as discussões problematizadas
diante das necessidades observadas facilitou por meio da conversa e do
esclarecimento de dúvidas.
CONCLUSÕES
A proposta de utilização dos pressupostos de Paulo Freire nos
permitiu uma ampla e rica discussão com as gestantes em torno da
saúde da mulher e do bebê. Éfulcral a inserção acadêmica através do
desenvolvimento de ações de extensão educativas para gestantes em um
território vulnerável, possibilitando o amadurecimento no processo de
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coordenação/facilitação de grupos como também contribui para a área
da saúde por meio de uma assistência integral com o direcionamento de
políticas públicas para esse público.
Compreendemos que a essência do trabalho grupal, vem
superando a prática empírica empregada anteriormente,que era
constituída de ações sem referencial teórico que não considerava as
necessidades dos integrantes do grupo. Acrescentamos também que
ultrapassou a dimensão biológica com o foco na doença para valorização
das relações interpessoais. É vultoso a execução da abordagem
grupal na ESF pautada em referenciais teóricos, que traz a essência
da cultura da comunidade para atingir a transformação de práticas
almejadas pela equipe de saúde.Portanto, o grupo é um espaço de livre
expressão que pode favorecer os mecanismos necessários à mudança de
comportamento e autonomia dos usuários estimulando a participação e
as relações interpessoais saudáveis.
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INTRODUÇÃO
A Educação Interprofissional (EIP) apresenta-se como uma das
principais estratégias para capacitação de profissionais para o trabalho
em equipe, sendo esta uma prática essencial para a integralidade no
cuidado em saúde. A EPI ocorre quando acadêmicos de duas ou mais
profissões aprendem sobre os outros, com os outros e entre si para
possibilitar a efetiva colaboração e melhorar os resultados na saúde.
Ao entender como trabalhar de forma interprofissional, os estudantes
estão prontos para entrar no local de trabalho como membro da equipe
multidisciplinar em uma prática colaborativa. (Batista, 2012).
Paralelo a estes desafios, vivencia-se a discussão atual sobre
a necessidade de ampliar o ensino superior para além da formação
uniprofissional com consequentes mudanças de atitude de discentes e
docentes e a interdisciplinaridade como direcionadora da proposta de
formação. Em vários países, experiências de ensino interprofissional na
graduação em saúde apresentaram mudanças consistentes no perfil dos
profissionais formados.
Estas possibilitam a discussão sobre a importância da EIP
na formação acadêmica, apontando o desafio de se ter domínio de
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conhecimentos, habilidades para atuar com competência e ao mesmo
tempo, responder às necessidades dos serviços. (HIND et al, 2003;
MCNAIR et al, 2005; COOPER et al, 2005; GOELEN et al, 2006).
Os princípios da educação interprofissional se aplicam tanto para a
graduação das diferentes áreas que compreendem a saúde quanto para
a educação permanente de profissionais que compõem uma equipe de
trabalho.
Os pressupostos que formam a EIP se compreendem na
formação para o interprofissionalismo, no qual o trabalho em equipe,
a discussão de papéis profissionais, o compromisso para a solução de
problemas e a tomada de decisão são características essenciais. Para
tanto, a consideração do outro profissional no campo de trabalho
como parceiro na construção de conhecimentos, com respeito pelas
diferenças em movimento de busca, diálogo, desafio, comprometimento
e responsabilidade são imprescindíveis para a prática aplicada da
educação interprofissional.
Aliada a EIP, a educação a distância (EAD), surge como uma
ferramenta que possibilita o fortalecimento da prática colaborativa,
uma vez que facilita a troca de informações e uma reflexão crítica do
assunto. Deste modo, os Ambientes Virtuais de Aprendizagens (AVA)
assumem um papel importante como facilitadores do conhecimento, ao
possibilitar a troca de informações e experiências. A internet está sendo
amplamente usada em EAD, por diversos recursos de comunicação
e interação além de promover a utilização de ambientes virtuais de
aprendizagem.
Por intermédio deles é viável oferecer um conjunto de
ferramentas de comunicação e conhecimentos entre os participantes,
incentivando e apoiando no processo de aprendizagem tanto individual
como coletivo. Este trabalho tem o objetivo relatar a experiência de
reflexão acerca da educação interprofisssional em saúde na graduação
em enfermagem a partir do suporte de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA).
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METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa,
do tipo relato de experiência. Realizado por acadêmicos e monitores
do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET - Saúde/
GraduaSUS), no período de setembro de 2016. O PET - Saúde/
GraduaSUS contempla projetos que se proponham a desenvolver
mudanças curriculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs) para cursos de graduação na área da saúde; Qualificação
dos processos de integração ensino-serviço- comunidade de forma
articulada entre o Sistema Único de Saúde e as instituições de ensino;
E articulação com projetos do Ministério da Saúde e Ministério da
Educação e/ou outros projetos de âmbito local ou regional relacionados
à integração ensino- serviço-comunidade.
No município de Sobral, este projeto é realizado
colaborativamente entre a Secretaria Municipal de Saúde, Universidade
Estadual Vale do Acaraú e Universidade Federal do Ceará - Campus
Sobral durante os anos de 2016 e 2017. Este estudo foi realizado a
partir da discussão acerca da educação interprofissional, através de
um fórum virtual, que levou a uma reflexão dos participantes sobre
a temática debatida, por meio dos seguintes eixos norteadores na
plataforma: 1) Como você visualiza a educação interprofissional na
formação em Enfermagem da Universidade? 2) Quais experiências/
vivências/módulos contribuem para a formação orientada por uma
prática interprofissional? 3) Como poderíamos potencializar a educação
interprofissional em nosso curso?.
Possibilitando, assim, um maior empoderamento por parte
dos monitores relacionando-se a interprofissionalidade com o exercício
da prática do enfermeiro frente a uma equipe multidisciplinar, tendo
como suporte um AVA.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante

das

discussões,

percebeu-se

que

a

Educação
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Interprofissional ainda é um tema pouco discutido na graduação,
visto que a grade curricular não possibilita que o acadêmico esteja
inserido em campos de atuação onde o mesmo possa exercer a
interprofissionalidade. Contudo, o curso de Enfermagem oferece um
módulo de Práticas Interdisciplinares de Ensino, Pesquisa e Extensão
em que o acadêmico tem a oportunidade de vivenciar em campo o
trabalho em equipe com outros profissionais, tais como: assistentes
sociais, psicólogos, pedagogos e fisioterapeutas.
No entanto, a discussão sobre a EIP em sala de aula ainda é
um déficit, visto que não é trabalhado a importância da interação de
profissionais de diferentes áreas na perspectiva da melhoria do cuidado.
O que se observa, é uma formação baseada no uniprofissionalismo, na
qual a graduação está centrada apenas no conhecimento da prática
profissional. Torna-se necessária a construção de um pensamento
crítico e reflexivo tanto por parte dos docentes como dos discentes,
levando em conta as necessidades de saúde individual e coletiva
para a promoção do cuidado, baseado na interação interprofissional,
fortalecendo o trabalho em equipe e a prática colaborativa.
A partir dessa fragilidade do curso, uma das formas do estudante
trabalhar a EIP em sua formação é por meio da busca de participação
em ligas acadêmicas ou outras atividades extracurriculares, as quais
favorecem o contato direto com o serviço, promovendo a aproximação
com outros profissionais em prol da melhoria da qualidade de saúde
da população. Atualmente, dentro do curso de enfermagem, vivências
e relatos de experiências de práticas conjuntas e aprendizagens
compartilhadas em políticas indutoras de mudanças na grade curricular
como o Programa de Educação pelo Trabalho na Saúde (PET- Saúde)
têm-se revelado como potenciais espaços de exercício da prática
interprofissional.
Entretanto, nem todos os estudantes conseguem se inserir em
projetos como estes, devido a alta carga horária do curso ou por até
mesmo problemas pessoais, prejudicando sua inserção nos campos de
atuação como acadêmico e futuro profissional, e consequentemente,
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fragilizando a prática do trabalho em equipe com as demais áreas. Em
alguns campos de estágios, por exemplo, experiências de aprendizagem
conjunta existem, mas não com o objetivo de desenvolvimento de
competências para o interprofissionalismo.
A implantação da EIP na formação em saúde aparece como
uma estratégia de capacitação dos futuros profissionais, na qual
duas ou mais profissões aprendem juntas com e sobre as outras, lado
a lado. A implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs),
ainda constitui-se um grande desafio, principalmente na efetivação
da integração curricular, diversificação de cenários de aprendizagem,
articulação com o Sistema Único de Saúde (SUS) e no êxito do trabalho
colaborativo entre os profissionais. Na medida em que se fala em
implantar a EIP nos cursos de graduação em saúde, além das atitudes
discentes, é necessário a colaboração do docente dentro das Instituições
de Ensino Superior (IES).
Nesse sentido, os professores, devem colaborar com a prática
do ensino em que facilita uma aprendizagem de um modo mais
participativo, interativo e criativo. Estas possibilidades podem ser
capacitadas por meio do envolvimento dos docentes na construção de
uma forma de ensinar inovadora, tomando-os como co-responsáveis
pelos rumos da proposta de formação em saúde. Assim, como para o
aluno, também, é novo para o professor sair do âmbito uniprofissional
e colocar-se em diálogo com outros campos profissionais, fortalecendo
suas certezas e reafirmando novas dinâmicas do saber, fazer e ser no
campo da saúde diante do trabalho participativo em equipe. Constituir
um eixo puramente multiprofissional exige considerar novas propostas
de ensino, rever o já conhecido dentro de sala de aula e abrir-se para
caminhos novos.
CONCLUSÕES
Nesse sentido, a Educação Interprofissional em Saúde promove
um trabalho em equipe integrado e colaborativo entre profissionais de
diversas áreas com o intuito da melhoria da qualidade de vida do usuário
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e na melhoria do serviço de saúde, transformando a partir da educação
interprofissional o cotidiano do trabalho, a partir da problematização e
da reconstrução da prática e teoria. Evidencia-se então, que o trabalho
em equipe potencializa a possibilidade do alcance das competências
profissionais, o estabelecimento de vínculo e a criação de laços de
compromisso entre profissionais e estudantes que são elementos
essenciais para o alcance dos objetivos da formação interprofissional
em saúde.
Isto só é possível como uma mudança nas grades curriculares
das Instituições de Ensino Superior na perspectiva da formação
interprofissional juntamente com as necessidades dos serviços de
saúde. É necessária a implementação do conceito de EIP dentro da
sala de aula, partindo de uma iniciativa dos docentes em discutir a
importância do trabalho em equipe e consequentemente, fortalecendo a
prática interprofissional e consolidando o cuidado integral à população,
estimulando os discentes a uma praxe colaborativa. Além disso, notouse a importância do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) não
apenas como recurso tecnológico, mas também como instrumento
para promover a interação e socialização de tutores, preceptores e
monitores na Educação a Distância, a sistematização reflexões diante
dos textos discorridos e o surgimento de possíveis propostas na solução
da problematização debatida.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento é um fenômeno natural, irreversível e
mundial. No Brasil, é considerada idosa a pessoa que tem 60 anos
de idade ou mais (BRASIL, 2010). A população idosa no Brasil tem
crescido de forma rápida. Para o ano de 2050, a expectativa no contexto
brasileiro e mundial, é de que o número de idosos supere o de crianças
abaixo de 15 anos. Neste sentido, o envelhecimento populacional é
consequência da mudança de indicadores de saúde, especialmente a
queda da fecundidade e da mortalidade e o aumento da expectativa de
vida (BRASIL, 2006).
Na Europa, o fenômeno do envelhecimento populacional
precisou de aproximadamente 100 anos para duplicar a população de
idosos, o que facilitou a construção a de uma sociedade mais inclusiva
e preparada para atender às necessidades desse público. Nos países
em desenvolvimento, como o Brasil, esta mudança está prevista para
ocorrer em 20 anos e, apesar dos avanços sociais e legais, muito ainda
precisa ser feito para garantir condições dignas de sobrevivência a
esse crescente segmento populacional (LIMA, 2011). Nesse contexto,
tem crescido o número de idosos residentes em Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPIs). As ILPIs são instituições
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governamentais ou não governamentais de caráter residencial, que
constituem domicílios coletivos para pessoas com 60 anos de idade ou
mais, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade
e cidadania (CAMARANO E KANSO, 2010).
A Portaria n.º 810 do Ministério da Saúde estabelece as
normas e os padrões para o funcionamento de casas de repouso,
clínicas geriátricas e outras instituições destinadas ao atendimento de
idosos. De acordo com o documento em questão, as instituições para
idosos, em geral, devem contar com: assistência médica, odontológica,
de enfermagem, nutricional, psicológica, farmacêutica, atividades de
lazer, de reabilitação, serviço social e apoio jurídico e administrativo
(BRASIL, 1989). Considerando o exposto, o objetivo deste estudo é
descrever a vivência de acadêmicos de Enfermagem durante a realização
de atividades de lazer em uma ILPI.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa,
do tipo relato de experiência. Os relatos de experiência são tidos como
metodologias de observação sistemática da realidade, sem o objetivo
de testar hipóteses, mas estabelecendo relações entre os achados
dessa realidade e bases teóricas pertinentes (DYNIEWICZ, 2009). A
experiência foi desenvolvida por acadêmicos de Enfermagem, durante
o mês de abril de 2015, com os idosos residentes em uma ILPI localizada
em uma cidade do interior do Ceará. A referida ILPI conta com o
suporte de uma equipe de enfermagem, que constitui a equipe mínima
do local e possui parceria com um Centro de Saúde da Família (CSF) da
cidade, a fim de oferecer um suporte multidisciplinar para os residentes
do local. A experiência aqui descrita foi executada em cinco momentos:
acolhida, bingo, sessão de fotos, lanche e avaliação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Antes da execução das atividades, foram realizadas visitas à ILPI,
durante as quais os acadêmicos conheceram os idosos, identificaram
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seus perfis e averiguaram seus históricos de enfermagem, por meio de
consulta aos prontuários e discussão com a equipe de saúde do local.
Este momento propiciou uma aproximação com a realidade dos idosos,
evidenciando a carência de práticas integrativas e de lazer.
Por isso, conversou-se com os idosos sobre atividades de
lazer que gostavam de praticar, com o intuito de adquirir base para o
planejamento de uma atividade que fosse do interesse dos participantes.
As atividades se iniciaram com um acolhimento: os idosos foram
dispostos em roda para que se fizesse uma oração. Destaca-se que os
residentes da ILPI em questão são adeptos da religião cristã. No segundo
momento, foi promovido um bingo para o sorteio de brindes, no qual
se buscou trabalhar a socialização, atenção, memória e percepção
visual dos idosos. Observou-se que muitos necessitavam de ajuda,
demonstrando certo grau de déficit cognitivo e/ou dificuldade visual.
O terceiro momento foi uma seção de fotos, com a temática
“Envelhecer é viver”, que teve como objetivo elevar a autoestima e
favorecer autoimagem dos idosos. Para isso os acadêmicos produziram
um mural e levaram acessórios divertidos (plumas, chapéus, coroa de
flores, maquiagens) para serem utilizados durante as fotos. Logo depois,
foi oferecido um lanche e ocorreu a distribuição das lembrancinhas.
Salienta-se que o lanche foi pensado por acadêmicos e cuidadores a
fim de que se oferecessem alimentos que os idosos pudessem comer,
mesmo com suas restrições alimentares.
De acordo com Nunes et al (2003), o lazer pode evitar, nos
idosos, o sentimento de exclusão, seja ela a exclusão externa, pela não
adequação às “exigências sociais”, seja a exclusão interna, nos lares
dos parentes ou na própria instituição, que, apesar de ser um núcleo
social, por vezes não proporciona as condições necessárias para que o
idoso exerça sua autonomia. Para finalizar, efetuou-se a avaliação da
atividade, na qual todos os idosos expressaram sentimentos de alegria
e gratidão pelos momentos vividos e o desejo de que outros fossem
realizados, pois afirmaram viver uma rotina por vezes monótona e
ociosa. Isso corrobora com Berleze (2014), que enfatiza em seu estudo a
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boa receptividade dos idosos às atividades de lazer e a preferência deles
por atividades diferentes das habituais. Para os acadêmicos, foram
momentos de satisfação e aprendizado, pois conseguiu-se desenvolver,
com os idosos, atividades de lazer que mudaram a rotina da ILPI,
mesmo que de forma pontual.
A equipe de enfermagem, por sua tarefa essencial de cuidar
e por estar mais próxima dos pacientes, está diretamente ligada ao
desenvolvimento de ações voltadas para os idosos. Percebeu-se que
não são necessários muitos recursos, sejam eles humanos ou materiais,
para proporcionar atividades de lazer que tragam dinamicidade para o
cotidiano dessas instituições, favorecendo a qualidade de vida de seus
residentes.
CONCLUSÕES
Em suma, as pessoas estão envelhecendo e, cada vez mais,
necessitam de uma atenção voltada para o prolongamento da vida com
qualidade. A experiência aqui relatada permitiu que se conhecesse
a rotina de uma ILPI, os cuidados prestados a seus residentes, além
das principais condições de saúde dos indivíduos institucionalizados,
evidenciando a importância da equipe de enfermagem, que constitui a
equipe mínima do local.
A partir das vivências, conclui-se que a promoção de atividades
de lazer contribui para o bem-estar global dos idosos, sendo assim,
é importante a inclusão de um cronograma de atividades com essas
características, no cotidiano da ILPI. Além disso, se faz necessária uma
melhor qualificação dos profissionais de saúde para o cuidado com esse
público, de forma a atender suas necessidades e especificidades, para
que vivam mais e melhor.
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promoção da saúde do adolescente: experiência
em um centro de referência de assistência
social
Ívina Alessa Bispo Silva
Ana Suelen Pedroza Cavalcante
Maristela Inês Osawa Vasconcelos

INTRODUÇÃO
O período da puberdade e adolescência compreende várias
transformações biopsicossociais. Nessa fase em que quase tudo é
novidade, a orientação torna-se essencial. Em meio ao processo de busca
de identidade e de seu lugar na sociedade, o jovem, se não instruído
corretamente, pode fazer escolhas que repercutem negativamente em
sua vida (REZENDE; CONENZA, 2014).
O adolescente encontra-se em transição entre dois mundos
muito diferentes, por isso, muitas dúvidas surgem e posicionamentos
são cobrados. Nesse contexto, irrompem questões que envolvem a saúde
entendida como um tema muito além da mera ausência de doenças, e
esses pontos precisam ser refletidos por futuros e atuais profissionais
da saúde para proporcionar assistência de qualidade aos adolescentes
(PENA et al, 2016).
O acompanhamento dos jovens como forma de promoção da
saúde e prevenção de agravos ainda é um movimento frágil na rotina
dos serviços de saúde. As unidades de saúde são pouco frequentadas
pelos adolescentes, pois eles geralmente buscam atendimento quando
algum agravo à saúde já tem se estabelecido. Esse distanciamento dos
adolescentes ocorre às vezes por timidez, medo ou desconhecimento
dos serviços ofertados. Desse modo, as doenças sexualmente
transmissíveis, a gravidez na adolescência, a violência, o uso abusivo de
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álcool e outras drogas e outros agravos à saúde continuam sendo riscos
a essa população (TÔRRES; NASCIMENTO; ALCHIERi, 2013).
Os programas e políticas que aproximam as pessoas jovens
das ações de promoção de saúde são poucos e isso vulnerabiliza a
integralidade da atenção, que é uma das diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS). Diante desse cenário, é importante que os profissionais
de saúde e as politicas públicas invistam em alternativas para promover
a saúde dos adolescentes de acordo com suas peculiaridades e
vulnerabilidades, buscando a intersetorialidade e interdisciplinaridade
como meio para potencializar as ações.
Tendo em vista tudo isso, este trabalho tem o objetivo de relatar
a experiência de uma acadêmica do quarto semestre dos módulos de
Adolescência e Puberdade e Prática Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa
e Extensão do curso de Enfermagem com um grupo de adolescentes que
frequentam um Centro de Referência de Assistência Social.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, sob abordagem qualitativa.
O cenário da vivência foi um Centro de Referência de Assistência Social
de um município do interior do Ceará, e ela se deu no mês de julho de
2016. Foi realizada uma roda de conversa com um jogo educativo para
a discussão do tema das drogas, no Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), com 9 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos.
O clássico jogo da velha foi adaptado e utilizado como artefato
pedagógico. A pontuação era dada de acordo com as respostas dos
adolescentes a questões relacionadas à compreensão de termos e
aspectos biopsicossociais das drogas. Alguns exemplos das perguntas
realizadas: “Como é a convivência com usuários de drogas?” “A droga traz
felicidade?” “Quais os efeitos da cocaína para o organismo?”.
Discutiram-se várias temáticas relacionadas ao assunto e, por
fim, foi exibida a letra da música “Uma pedra no caminho” do cantor MV
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Bill, que versa sobre as consequências físicas, psicológicas e sociais do
uso do crack. Ao final do encontro, fez-se a pergunta “O que você diria
a alguém que queira usar drogas?”. Um dos adolescentes respondeu
“Cara, não faz isso porque tu vai fazer teus pais sofrerem”. A frase do
adolescente ressalta a importância de discutir não só as consequências
biológicas do uso de drogas, mas também o seu impacto no aspecto
familiar, social e psicológico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os adolescentes do grupo do CRAS interagiram expondo suas
opiniões e conhecimentos sobre o tema e compartilhando experiências.
Isso demonstra que é possível se aproximar deles e dialogar sobre
assuntos relacionados à adolescência, de modo que se consiga prevenir
agravos à saúde. Através dos questionamentos feitos com o uso do
artefato, objetivou-se que os adolescentes refletissem sobre o tema
para começarem a criar um posicionamento crítico sobre drogas, sem
imposição de conceitos do que é certo ou errado. Ou seja, favoreceu-se
o protagonismo do sujeito em sua própria mudança.
Trabalhar assuntos comumente associados à adolescência
como sexualidade, gravidez precoce, métodos contraceptivos, doenças
sexualmente transmissíveis e drogas, faz com que os acadêmicos
de Enfermagem desenvolvam um olhar diferenciado para o público
adolescente e possam atuar em pontos de fragilidade na promoção de
sua saúde. Em geral, esses assuntos são explicados de forma impositiva
e, por vezes, ineficiente, quando o mais adequado seria demonstrar os
motivos que justificam sua prejudicialidade, com o intuito de fazer com
que os próprios adolescentes reflitam e decidam se aquela é ou não uma
boa escolha.
Outras vezes não se oportuniza o acesso à informação de
qualidade sobre essas temáticas por conta do pensamento bastante
difundido de que são assuntos muito debatidos, sendo que, na realidade
muitos adolescentes buscam saciar suas dúvidas em fontes inapropriadas
e depois ajudam a disseminar ainda mais os conhecimentos incorretos
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que recebem. (TÔRRES; NASCIMENTO; ALCHIERI, 2013). Assim,
é necessário utilizar as ferramentas motivadoras para instigar o
protagonismo dos adolescentes, compreender suas características
e, levando-as em consideração, tentar transmitir confiança e ter a
sensibilidade de interpretar sua linguagem corporal para identificar
possíveis desconfortos.
Tudo isso com o intuito de incentivar a aproximação entre os
serviços de saúde e os adolescentes. Além disso, cabe ressaltar que o
conhecimento é potencializado por meio da associação da prática aos
conteúdos teóricos, pois, desse modo, se aproxima os acadêmicos da
realidade, através do contato com o público-alvo. Na vivência temse a oportunidade de aplicar os conteúdos aprendidos e descobrir a
melhor metodologia a ser utilizada. Tudo isso facilita a aprendizagem,
já que, através da experiência, as ideias se fixam com mais facilidade,
e contribui para desenvolver a opinião crítica dos acadêmicos sobre as
maneiras de assegurar saúde para os adolescentes.
CONCLUSÕES
Compreender a fase da puberdade e adolescência e seus
aspectos biopsicossociais contribui para a formação de futuros
profissionais mais capacitados a relacionar-se com os jovens, com
o olhar ampliado, ultrapassando a visão restrita dos adolescentes
como pessoas problemáticas devido ao processo de mudanças que
estão passando, buscando compreender e não apenas apontar erros
e instruindo sem imposição. Trata de um momento repleto de novas
experiências físicas, psicológicas e sociais e, portando, é essencial que
haja orientação de qualidade.
Enfim, há necessidade de desenvolver e fortalecer ações em saúde
para os adolescentes, focando nas fragilidades e buscando alternativas
para aproximar os adolescentes dos serviços de saúde, minimizando os
possíveis impactos negativos deste período, assegurando assistência
em saúde de forma integral, e preparando-os para a vida adulta.
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INTRODUÇÃO
A Atenção Básica caracteriza-se como um conjunto de ações
de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento,
a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o
objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação
de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes
de saúde das coletividades (BRASIL, 2011).
Existem algumas estratégias que podem ser utilizadas como
formas de melhorar o cuidado prestado pelo serviço de saúde, como
a criação de grupos de promoção de saúde (GPS). Sartori e Sand
(2004) ressaltam que a participação em ação de grupos, por parte dos
indivíduos envolvidos com o processo de gestar, tem se mostrado de
grande valia, em especial os grupos de gestantes que trazem aspectos
terapêuticos e oferecem suporte a essas mulheres.
Durante a gestação, a mulher passa por uma série de mudanças
psicológicas, como a mudança de papéis de filha para mãe, e fisiológicas,
através da preparação do corpo para o desenvolvimento da criança. Por
meio das consultas pré-natais, muitas gestantes conseguem aprender
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mais sobre a gestação, sanar suas dúvidas e receber um acompanhamento
eficaz. Contudo, nos grupos de promoção de saúde é possível abordar
temáticas próprias desse ciclo de forma mais detalhada, articular a
troca de experiências entre as gestantes e os profissionais, estimular a
interação entre as gestantes e esclarecer dúvidas que a gestante não quis
compartilhar durante a consulta. Segundo dados do COES – Centro de
Operações de Emergências em Saúde Pública, até o final de fevereiro
do ano de 2016 foram notificados 5.909 casos de microcefalia no Brasil
(BRASIL, 2016), um dado absolutamente preocupante.
Levando em conta a grande incidência de neonatos com
microcefalia no Brasil e a grande quantidade de dúvidas das gestantes
em relação ao assunto, percebeu-se a necessidade de realizar atividades
de promoção da saúde que abordassem as doenças exantemáticas
transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti – dengue, chikungunya
e zika vírus – além de abordar a relação entre o zika vírus e a
microcefalia. Diante da importância do fomento das atividades em
saúde, principalmente em grupos de gestantes, é necessário estar
sempre atento às problemáticas relacionadas a esse grupo. Tendo em
vista que são duas vidas sendo cuidadas, elas merecem uma assistência
integral não só de enfermagem mas de outros profissionais de saúde.
OBJETIVO
Desenvolver atividades promotoras de saúde maternoinfantil relacionadas aos fatores de risco causados pela dengue, zika e
chikungunya.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa-ação descritiva, com abordagem
qualitativa, na modalidade relato de experiência. A pesquisaação foi realizada no grupo de gestantes que ocorre mensalmente,
especificamente na quarta-feira da terceira semana do mês, no Centro
de Saúde da Família (CSF) Dr. Grijalba Mendes Carneiro, Bairro Coelce.
O grupo é organizado pelos enfermeiros juntamente com a equipe
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do NASF. Este estudo foi realizado por acadêmicos de Enfermagem,
internos do 8º período da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
e desenvolvido no mês de fevereiro de 2016. Os sujeitos da pesquisa
foram as mulheres do grupo de gestantes do CSF da Coelce. Essas
mulheres compreendem a faixa etária entre 13 e 41 anos e compõem
um total de 10 gestantes.
A intervenção foi pensada pelos internos de Enfermagem de
acordo com a necessidade das gestantes de entender melhor os assuntos
já citados, considerando-se que restavam muitas dúvidas nas consulta
de pré-natal, por conta do curto tempo de duração da consulta que
não permitia um aprofundamento nas questões. O estudo foi realizado
obedecendo aos princípios da bioética, norteado pela Resolução 466/12
de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que
regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A intervenção se deu no grupo de gestantes que ocorreu
excepcionalmente no horário de 17h30min, por conta da baixa
taxa de participação de gestantes que trabalham no horário em
que rotineiramente acontecem os encontros do grupo, nas quartasfeiras às 15:00 horas. A quantidade de gestantes participantes foi de
aproximadamente 10, com idades gestacionais variadas. A intervenção
dividiu-se em dois momentos. Inicialmente, uma nutricionista explicou
a importância da alimentação saudável, citando alimentos que podem
prejudicar a saúde da mãe e, consequentemente, do feto, e dando
exemplos de alimentos saudáveis.
No segundo momento, utilizou-se plaquinhas com polegares
simbolizando positivo e negativo, com o intuito de facilitar a
comunicação durante a atividade a ser realizada, que consistia na leitura
de afirmações referentes à dengue, chinkugunya e zika, que as gestantes
deveriam julgar se eram verdadeiras ou falsas e emitir a opinião através
das placas. A ordem da abordagem dos temas se deu da seguinte forma:
primeira temática - dengue; segunda temática - chikungunya; terceira
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temática – zika e quarta temática - microcefalia.
As temáticas foram divididas entre os quatro internos e cada
um elaborou 5 afirmativas sobre cada temática. A cada afirmativa lida
o espaço era aberto para que as gestantes pudessem levantar as placas
que representavam suas opiniões. A importância que as gestantes
davam às temáticas pôde ser observada pela participação da maioria,
conversando a respeito do assunto, questionando e contribuindo com
seus próprios conhecimentos sobre os temas. Dessa maneira, percebeuse que os trabalhos em grupo, quando bem executados, alcançam os
resultados esperados.
No grupo de gestantes, as participantes conseguiram expressar
suas opiniões sem se sentirem envergonhadas, devido à estratégia de
uso das plaquinha, pensada pelos internos. Muitas dúvidas pertinentes
a outras patologias que se cruzam com os assuntos abordados foram
expostas, tais como: “o que causa o aumento da cabeça do bebê?”;
“quanto ao uso de repelentes, qual o mais indicado para o uso da
gestante?”. Dessa maneira, conseguiu-se um diálogo aberto entre todas
as gestantes e os profissionais presentes no encontro.
CONCLUSÕES
Embora estudos ainda estejam sendo realizados para
possibilitar um maior entendimento dessas doenças, a preocupação que
as gestantes precisam ter consigo mesmas é clara e inegável. Mesmo
assim, cabe aos profissionais da saúde buscarem constantemente
orientar as pacientes a respeito das medidas a serem tomadas na
tentativa de evitar tais problemas. Estratégias como a que foi posta em
prática demonstram ser bastante eficientes.
Constatou-se a grande quantidade de dúvidas que ainda
permaneciam, mesmo com as constantes campanhas dos veículos
midiáticos, as informações passadas durante o pré-natal e tantos
outros meios que informam os agraves aos quais as gestantes estão
vulneráveis. Em poucas horas, garantiu-se que as gestantes presentes
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naquela ocasião pudessem esclarecer suas dúvidas e adquirir mais
conhecimento sobre o tema em questão, o que foi proveitoso não só
para as mães que saíram do encontro mais esclarecidas, mas também
para os acadêmicos que agregaram essa experiência ao seu currículo.
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INTRODUÇÃO
As transformações sociais e econômicas pelas quais o Brasil vem
passando desde o último século têm causado mudanças relevantes no
perfil de morbidade e mortalidade da população. As doenças infecciosas
e parasitárias, principais causas de morte no início do século passado,
cederam lugar às doenças crônicas (DC), definidas como afecções de
saúde que acompanham os indivíduos por longo período de tempo,
podendo apresentar momentos de piora, com episódios agudos ou
melhora sensível (CASADO; VIANNA; THULER, 2009).
Atualmente, portanto, as DC são as principais causas de
morte no mundo, correspondendo a 63% dos óbitos no ano de 2008.
Aproximadamente 80% das mortes por DC ocorrem em países de baixa
e média renda. Um terço dessas mortes ocorre em pessoas com idade
inferior a 60 anos de idade. A maioria dos óbitos por DC são atribuíveis
às doenças do aparelho circulatório (DAC), ao câncer, à diabetes e às
doenças respiratórias crônicas (BRASIL, 2011).
Sendo assim, torna-se cada vez mais importante avançar nas
ações intersetoriais, mobilizar e tornar o tema transversal ao processo
de organização dos serviços de saúde, entendendo que os desafios só
serão vencidos mediante ações integradas e articuladas pelo conjunto
de setores comprometidos. O monitoramento do Plano de Ações
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Estratégicas para o Enfrentamento das DC no Brasil deve ser amplo
e transparente, envolvendo a sociedade civil, entidades da saúde,
universidades, Conselhos de Saúde e usuários (MALTA; MORAIS
NETO; SILVA JUNIOR, 2011).
OBJETIVO
Descrever uma ação educativa para prevenção de DC no dia
mundial da saúde.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, do tipo descritivo,
decorrente de uma ação educativa efetuada em alusão ao Dia Mundial
da Saúde, em abril de 2016, por extensionistas do Grupo de Pesquisa e
Extensão Cuidadores do Coração do curso de Enfermagem do Instituto
Superior de Teologia Aplicada - INTA.
Participaram da atividade 14 estudantes, sendo 10 do sexo
feminino e 4 do sexo masculino, com faixa etária entre 19 e 34 anos de
idade. Todos eram discentes do curso de Enfermagem da instituição.
A intervenção foi dividida em cinco momentos: (1) acolhimento dos
estudantes; (2) apresentação do projeto; (3) verificação do Índice de
Massa Corporal (IMC), circunferência abdominal, altura e peso; (4)
formulário com questões sobre o perfil sociodemográfico e fatores de
risco cardiovascular e (5) aplicação das tecnologias educativas. Utilizouse os seguintes materiais para as atividades: cartolinas, questionários,
tecnologias educativas, balões decorativos, lembrancinhas em formato
de coração, fita métrica, balança e materiais de EPI (luvas, máscaras e
jalecos).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro momento, realizou-se o acolhimento dos
participantes com abraços. Uma extensionista do projeto, caracterizada
como um coração, distribuiu os abraços. No segundo momento,
houve apresentação do projeto para o público presente por meio de
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imagens demonstrativas, expondo os objetivos do grupo, as extensões
que haviam sido realizadas e as pesquisas desenvolvidas. No terceiro
momento, realizou-se a verificação do IMC, circunferência abdominal,
altura e peso.
Segundo Malta et al (2006), os fatores de risco modificáveis
para as doenças cardiovasculares (DCV) são dieta, sedentarismo e
dependência química de tabaco, álcool e outras drogas. Já os não
modificáveis são o histórico familiar, sexo, idade e etnia. Porém, além
desses fatores, é importante ressaltar o estresse, que causa grande
prejuízo à saúde, frequentemente provocando taquicardia e tensão
muscular, além de outras consequências, quando em estágio mais
avançado (ITO et al, 2014).
Nesse contexto, o estresse é considerado como um dos maiores
problemas da sociedade moderna. Em uma situação de estresse, o
organismo humano distribui suas fontes de energia, antecipando uma
agressão iminente. Pesquisas demonstram que o estresse pode agir
como causador de DCV pelo fato de causar alterações fisiológicas,
principalmente na hemóstase e no metabolismo intermediário,
ocasionando eventos isquêmicos e arrítmicos (LOURES et al, 2002).
Dos 14 estudantes da ação, metade se considera estressada,
consequentemente estando mais vulneráveis a desenvolver DCV. Esse
fato pode estar relacionado à vida acadêmica, já que a realização das
atividades acadêmicas exigem que os estudantes se submetam a horas
de estudo, participação em projetos de pesquisa e extensão, ligas
acadêmicas, monitoria, iniciação cientifica, eventos, assim como a má
alimentação, inatividade física, entre outros fatores.
Como citado anteriormente, outro dos fatores de risco para as
DCV é o sedentarismo. 7 dos estudantes questionados relataram não
praticar atividade física. Observa-se, portanto, que a maior parte dos
estudantes não praticam atividade física, estando mais vulneráveis às
DCV, assim como ao sobrepeso e à obesidade, fatores basilares para o
adoecimento cardiovascular.
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Torna-se necessário, então, conscientizar esses estudantes da
importância da realização de atividade física, componente importante
na vida diária indivíduo por promover benefícios físicos, psíquicos e
cognitivos à saúde, além de auxiliar na perda de peso e manutenção da
gordura abdominal (CARLUCCI et al, 2013).
No que se refere ao uso de bebidas alcóolicas, tabaco e drogas,
11 relataram não fazer uso. Nesse contexto, compreende-se que a
maioria dos estudantes não fazem uso de nenhum tipo de substância,
apresentando menor probabilidade do surgimento de doenças do
coração. Para Santos et al (2015), muitos dos fatores de risco para o
adoecimento cardiovascular são modificáveis e, se controlados, podem
contribuir para a diminuição da mortalidade. Os hábitos, o estilo de
vida, o contexto socioeconômico e ambiental podem contribuir para
eliminar os fatores modificáveis, como o tabagismo, a hipertensão
arterial sistólica, etilismo, diabetes mellitus (DM), dislipidemia, entre
outros.
Com base nisso, avaliou-se se os discentes possuíam hipertensão
arterial sistêmica (HAS) e DM. Nenhum dos 14 possui as doenças.
Dados importantes, uma vez que pesquisas mostram estas doenças
como fatores determinantes para o adoecimento cardiovascular.
O IMC permite medir a obesidade e tem sido utilizado na
estratificação de risco para o adoecimento cardiovascular e nas decisões
terapêuticas relacionadas às situações clínicas associadas. Entretanto,
compreende-se que, desde a década de 50, a distribuição de gordura
corporal confere um maior risco de doenças cárdicas (PICON et al,
2007).
O IMC foi calculado com as medidas de peso e altura, de acordo
com a seguinte fórmula IMC = peso(kg)/altura2(cm). Os pontos de
corte de IMC adotados foram os seguintes: baixo peso (IMC < 18,5);
eutrofia (IMC 18,5-24); sobrepeso (IMC 25-29) e obesidade (IMC ≥
30,00) (REZENDE et al, 2006). No quarto momento, verificou-se que
11 estudantes, ou seja, a maioria, estavam nos parâmetros normais do
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IMC, enquanto 3 evidenciavam sobrepeso, que pode ser considerado
como um fator de risco para o adoecimento cardiovascular. Embora
a porcentagem de sobrepeso seja pequena, é relevante orientar estes
estudantes sobre a sua vulnerabilidade a doenças cardiovasculares e a
outras complicações que o sobrepeso pode causar.
Para Rezende et al (2006), os indivíduos com excesso de
peso, principalmente com obesidade abdominal, estão mais expostos
a fatores de risco para o adoecimento cardiovascular envolvidos
na síndrome metabólica e, consequentemente, a maior risco de
morbidade e mortalidade quando essas alterações não são tratadas.
Em seguida realizou-se a medição da circunferência cintura/quadril
nos participantes. Para a circunferência da cintura, o diâmetro
mais estreito entre o arco costal e o processo da espinha ilíaca
anteroposterior (superior) (SARI et al, 2016), estabelece-se como
passível de risco cardiovascular aumentado a circunferência abdominal
igual ou superior a 94 cm em homens e 80 cm em mulheres caucasianos
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA
SÍNDROME METABÓLICA, 2009). A maioria dos estudantes estão
dentro dos parâmetros normais, logo, em menor risco de desenvolver o
adoecimento cardiovascular.
As práticas alimentares podem ser definidas como o hábito e o
modo dos indivíduos consumirem alimentos. Ao se tornarem habituais,
essas práticas resultam em comportamentos que tanto podem contribuir
para manter o bem-estar e a saúde como para desencadear problemas
de saúde (COSTA; BRITO; LESSA, 2014).
Em relação aos hábitos alimentares saudáveis, 8 não
consideram seus hábitos alimentares saudáveis. Observa-se que a
maioria não tem hábitos saudáveis no que concerne à alimentação,
estando vulneráveis a várias doenças, tais como a DM, HAS, colesterol,
doenças coronarianas, entre outras. Este fato pode estar relacionado
à omissão de refeições, consumo de lanches rápidos e ingestão de
alimentos com baixo teor de nutrientes. Isso sinaliza a necessidade de
investigações sobre a temática, a fim de conhecer os hábitos alimentares
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do grupo universitário e averiguar as dificuldades para a adoção de
hábitos alimentares saudáveis.
Como explanado anteriormente, o histórico familiar de
doenças pode ser um dos fatores de risco para as doenças cardíacas.
9 participantes da experiência apresentaram histórico familiar de
doenças. Nota-se nos dados um alto índice de antecedentes familiares
de HAS e DM, por isso, é valido ressaltar a necessidade de ações de
educação em saúde voltadas para esses estudantes em situação de
risco para a promoção da prevenção, visto que seus fatores genéticos
contribuem pra o desenvolvimento das DCV.
No quinto e último momento, depois de os estudantes terem
passados por todo esse processo de avaliação, eles foram convidados
a participar da tecnologia educativa intitulada “Jogo Educativo como
Estratégia para a Prevenção do Adoecimento Cardiovascular” que
traz perguntas sobre as DCV, charadas de mitos ou verdades e o
caça palavras, em que os participantes deveriam procurar palavras
para melhor compreender os motivos que propiciam o adoecimento
cardíaco, no intuito de educar, informar e, consequentement, prevenir
as doenças cardiovasculares.
CONCLUSÕES
Compreende-se que, para eliminar os fatores de risco do
adoecimento cardiovascular, é imprescindível a avaliação do perfil
do indivíduo, pois essa informação permite traçar estratégias para
a prevenção. A partir deste estudo conclui-se que é possível avaliar e
monitorar os fatores que influenciam nas morbidades, que muitas vezes
só são observados na velhice, identificando-os ainda na juventude e
possibilitando uma prevenção eficiente.
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desenvolvimento de um artefato pedagógico
por integrantes de uma liga acadêmica
interdisciplinar
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INTRODUÇÃO
Brincar favorece a autoestima da criança e a sua interação com
o mundo que a rodeia, proporcionando situações de aprendizagem e
desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Por meio de jogos, a
criança aprende a agir, tem sua curiosidade estimulada e exercita sua
autonomia (VYGOTSKY, 1984; FREIRE, 1989; VASCONCELOS, 2002).
A brincadeira é uma atividade que a criança começa desde
seu nascimento, no âmbito familiar (KISHIMOTO, 2002). Queiroz
(2006) explica que, nos primeiros anos, as atividades são meramente
recreativas, mas podem ser usadas para gerar vínculos entra a criança
e seus responsáveis. Para Vygotsky (1998), a criação de situações
imaginárias na brincadeira surge da tensão entre o indivíduo e a
sociedade e libera a criança das amarras da realidade imediata, dandolhe oportunidade para controlar uma situação existente (CERISARA,
2002). Brincar também possibilita que a criança se desenvolva, tanto
fisicamente como psicologicamente. Ao praticar essa atividade, a
criança será desafiada a desenvolver capacidades como: concentração
e raciocínio ao resolver problemas, argumentação para expor sua
opinião de forma clara e concisa, julgar o certo e o errado de acordo
com as regras do jogo e respeito com os membros da equipe. A fase préescolar corresponde a um período no qual a alimentação e os hábitos de
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higiene desempenham função especial para o pleno desenvolvimento e
crescimento.
Nesta fase, ocorre a formação de hábitos alimentares e
higiênicos que serão levados para toda a vida. Os pré-escolares e
escolares começam a utilizar seus sentidos, testando os sabores, texturas
e cores dos alimentos para estabelecer seu poder de decisão sobre o
que irão consumir. Hábitos alimentares e higiênicos na idade adulta
são difíceis de serem mudados, portanto, é indispensável a promoção
dos hábitos saudáveis ainda na infância, quando ocorre sua formação
e, da melhor forma, utilizando atividades lúdicas e criativas, tornando
prazerosos os atos de comer e se higienizar. A educação nutricional e
higiênica para pré-escolares visa à promoção de desenvolvimento físico,
motor e cognitivo adequado. Hábitos saudáveis nesta etapa da vida
geram maturação biológica, em toda sua potencialidade, e prevenção
de doenças crônicas (MATTA, 2008).
OBJETIVO
Relatar a experiência de construção de um artefato pedagógico
para pré-escolares e escolares, abordando questões de saúde, no âmbito
do crescimento e desenvolvimento infantil, para aplicá-lo nos campos
de atuação da Liga.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência. Elaborouse um artefato pedagógico denominado de “Na trilha da saúde”, com
acadêmicos da Liga Interdisciplinar de Saúde da Criança (LISCRI), da
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), em setembro de 2016. O
primeiro momento, antes do início da trilha, é expositivo, apresentando
o que é um artefato pedagógico, a diferença entre desenvolvimento e
crescimento infantil, os objetivos do jogo, a faixa etária recomendada
e orientações de como jogar. O jogo “Na trilha da saúde” é composto
por 18 quadrados enumerados e dispostos em forma de trilha. Cada um
destes quadrados possui um significado, como: perguntas, curiosidades,
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desafios, bônus e ônus.
Os participantes, ao jogar o dado, devem se posicionar no
quadrado de número correspondente ao número que o dado mostrar
quando cair. O vencedor é quem chega primeiro ao final da trilha.
No decorrer do jogo, são feitas perguntas sobre diversos assuntos
relacionados à saúde, bem como curiosidades sobre alimentação
saudável, métodos de higiene bucal e corporal, características de
diferentes fases do crescimento e desenvolvimento infantil, dentre
outras. A trilha é constituída de quatro desafios. O primeiro consiste
em passar debaixo de um barbante a 40 cm do chão, em dez segundos,
sem tocá-lo. Essa atividade remete à importância das atividades
físicas no dia a dia das crianças e serve para avaliar a sua agilidade. O
segundo desafio consiste em organizar os alimentos saudáveis e os nãos
saudáveis, separando-os.
A atividade supracitada busca observar se as crianças têm
conhecimento acerca dos alimentos que são prejudiciais à saúde e dos
que são essenciais para ela. O terceiro é um quebra-cabeça, no qual há
diversos alimentos em formatos diferentes, que devem ser encaixados
adequadamente, dentro do tempo estabelecido. Tal atividade objetiva
trabalhar o desenvolvimento psicomotor e a agilidade. O quarto,
uma pescaria, em que os participantes devem pescar os produtos
relacionados à higiene corporal, em um determinado período de tempo.
Procura-se, com essa atividade, abordar a habilidade, atenção,
concentração e estratégias desenvolvidas pelas crianças. Entre
perguntas, curiosidades e desafios existem bônus como “avance duas
casas” e alguns ônus como “passe a vez”, “volte uma casa”, “volte ao
início”, etc. Ao final da trilha questiona-se as crianças se gostaram de
participar das atividades e o que aprenderam nas estações.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As atividades práticas do artefato possibilitam o aprendizado
significativo a partir da atuação educativa. A construção do artefato
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auxiliou na formação da visão crítica dos estudantes de Enfermagem
e Educação Física, levando-os a buscarem meios para executar ações
proativas junto à população e às equipes dos campos de atuação. A
atuação conjunta dos estudantes de ambos os cursos, com funções
iguais, reforçou o aprendizado multiprofissional, a partir do qual os
olhares se somaram para atuar de acordo com os objetivos da Estratégia
Saúde da Família para a promoção da saúde das crianças.
As ações educativas realizadas por meio do artefato mostraram
potencial para colaborar com as transformações na prevalência de
determinadas doenças e redução dos seus fatores de risco, por meio
do conhecimento e consciência crítica dos indivíduos. As atividades de
educação e saúde para pré-escolares e escolares têm que ser adaptadas
ao seu desenvolvimento e devem mostrar que os temas abordados
são fundamentais e que a atividade realizada é, acima de tudo, uma
oportunidade de socialização, descontração e prazer. Infelizmente, a
educação nutricional e higiênica ainda é pouco praticada nas creches
e unidades básicas de saúde, portanto, há necessidade de maior
divulgação da promoção da alimentação saudável e hábitos higiênicos
na fase pré-escolar como forma de garantir qualidade de vida na idade
adulta.
CONCLUSÕES
Estima-se que o interesse, a participação e a evolução das
crianças nas questões trabalhadas sejam satisfatórios à medida que
finalizem as atividades. Dessa forma, pretende-se evidenciar que a
qualidade de vida, no que diz respeito à saúde, está aliada à educação
e alimentação, entre outros. Hábitos alimentares na idade adulta são
difíceis de serem mudados, portanto, é indispensável a promoção
destes hábitos saudáveis durante sua formação na infância. Além disso,
é imprescindível o empenho dos nutricionistas que atuam nesta área
para a realização de atividades de educação nutricional.
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corrida de rua, recreação e lazer para os
funcionários da uva e comunidade: relato de
experiência
Antônio Geneudo de Araújo
Maria Andressa Gomes de Oliveira
Ana Patrícia Guimarães Rodrigues

INTRODUÇÃO
A prática de atividades físicas está ligada não somente
ao tratamento de doenças, mas também à prevenção, através da
melhoria da qualidade de vida. Essa iniciativa na prática esportiva é
extremamente importante para que se evitem as doenças causadas
por sedentarismo e maus hábitos alimentares, e o consequente uso de
medicamentos. A simples realização de exercícios físicos não é suficiente
para que se alcance a qualidade de vida. É de grande importância que
o praticante tenha o acompanhamento de um profissional da área, com
conhecimento específico sobre o assunto.
Em se tratanto de pessoas com doenças crônicas, a corrida
pode ser uma excelente alternativa para o tratamento e/ou prevenção.
O grupo de corrida do Laboratório de Fisiologia do Esforço (LAFESF)
é um programa inserido no projeto de extensão Avaliação e Prescrição
de Exercícios para a População com Doenças Crônico-Degenerativas. O
público é composto, em sua maioria, por acadêmicos e funcionários da
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. No período de 17/11/15
a 15/09/2016, 28 pessoas participaram.
Elas buscaram essa prática de atividade física por ser prazerosa
e de fácil execução. Os exercícios são feitos em ambientes variados,
abertos ou fechados, em subidas e decidas, no frio ou calor. A coleta
de dados é feita no LAFESF. O gasto em equipamentos é mínimo em
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comparação a outras atividades. É necessário apenas o uso de roupas
leves (camiseta, shorts, meias) e um par de tênis. Os cuidados com
hidratação são fundamentais para que se possa praticar esse esporte. O
objetivo desse trabalho é observar o papel da socialização na qualidade
de vida dos participantes do projeto Corrida de Rua, assim como
divulgar informações a respeito da prevenção de doenças crônicodegenerativas.
METODOLOGIA
Os treinos são executados na quadra poliesportiva do Centro
de Ciências da Saúde (CCS), nas ruas do bairro Pedrinhas, na Praça
do Bosque, na Margem Esquerda e no calçadão da Lagoa da Fazenda.
Oferecem-se materiais do almoxarifado do CCS para a execução de
exercícios na quadra. As atividades realizadas são: treino de corrida
contínua, intervalado ativo, circuito funcional e exercícios educativos
da corrida e alongamentos antes e depois dos treinos. São apurados
o peso, a altura, a idade, a pressão arterial sistólica e diastólica e a
frequência de repouso dos participantes e estes dados são armazenados
em pastas no LASEF para uso no controle e pesquisa.
Tabela: Cronograma de Treino Corrida de Rua
Abril
13/04

alongamentos, treino intervalado corre 2 e anda 3
minutos.

14/04

alongamentos, educativos e circuitos na quadra do ccs.

20/04

alongamentos, treino intervalado corre 2 e anda 3
minutos.

27/04

alongamentos, treino continuo, percurso da lagoa da
fazenda.

28/04

alongamentos, circuito funcionalna quadra do ccs.

Maio
04/05

alongamentos, treino intervalado corre 2 e anda 2
minutos.
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05/05

alongamentos, treino continuo no percurso das
pedrinhas.

11/05

alongamentos, treino intervalado corre 3 e 2 minutos.

12/05

alongamentos, treino continuo no percurso das
pedrinhas.

18/05

alongamentos, treino intervalado corre 3 e 2 minutos.

19/05

alongamentos, treino continuo no percurso das
pedrinhas.

25/05

alongamentos, circuito funcionalna quadra do ccs.

Junho
01/06

alongamentos, treino intervalado, corre 4 anda 2 minutos.

02/06

alongamentos, treino continuo no percurso da lagoa da
fazenda.

07/06

alongamentos, treino intervalado, corre 4 anda 2 minutos.

08/06

alongamentos, treino continuo no percurso da lagoa da
fazenda.

15/06

alongamentos, treino intervalado, corre 4 anda 2 minutos.

16/06

alongamentos, treino continuo no percurso da lagoa da
fazenda.

22/06

alongamentos, treino intervalado, corre 4 anda 2 minutos.

23/06

alongamentos, treino continuo no percurso da lagoa da
fazenda.

29/06

alongamentos, treino intervalado, corre 4 anda 2 minutos.

30/06

alongamentos e circuitos funcional na quadra do ccs.

Julho
06/07

alongamentos, treino continuo, percurso das pedrinhas,
três voltas.

07/07

alongamentos, treino intervalado, corre 5 anda 2 minutos.

14/07

alongamentos, treino continuo, percurso das pedrinhas,
três voltas.

15/07

alongamentos, treino intervalado, corre 5 anda 2 minutos.
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21/07

alongamentos, treino continuo, percurso das pedrinhas,
três voltas.

22/07

alongamentos, treino intervalado, corre 5 anda 2 minutos.

27/07

alongamentos, treino continuo, percurso das pedrinhas,
três voltas.

28/07

alongamentos e circuitos funcional na quadra do ccs.

Agosto
03/08

alongamentos, treino intervalado, corre 5 anda 1 minuto.

04/08

alongamentos, treino continuo, percurso da lagoa da
fazenda, três voltas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com os dados coletados antes e depois dos exercícios podemos
observar um efeito hipotensor pós-treino, aumento da frequência
de repouso e diminuição do peso corporal dos participantes. Nesse
período de treinos de corrida de rua do LAFESF, conseguiu-se elaborar
exercícios para as pessoas praticarem, saindo do sedentarismo e
diminuindo os riscos de doenças crônico-degenerativas.
Além de melhorar a saúde, treinou-se para participar de
eventos como a corrida no Centro de Ciências da Saúde (CCS), no dia
do educador físico em 5 km e para a corrida do SESC – Sobral, 10km,
na qual já houve participação dos integrantes do projeto por dois anos
consecutivos. Todos os participantes do grupo de corrida presentes no
evento conseguiram completar a prova. Na ocasião, uma participante
conseguiu chegar ao pódio, pela segunda vez, ficando na quarta
colocação na categoria FECOMÉRCIO.
Ela conseguiu completar a prova do ano de 2015 em 1:09
minutos. Já em 2016, treinando com mais frequência, conseguiu
diminuir o tempo para 58.45 segundos. O treinamento aeróbio reduz
a pressão arterial de hipertensos em aproximadamente 7 mmHg
(sistólica) e 5 mmHg (diastólica), além de diminuir a pressão arterial
no período de sono e em períodos de ocorrência de estresse físico e/ou
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mental (MEDINA et al., 2010). De acordo com os resultados obtidos e
com base em estudo de Oliveira et al. (2011) em revisão bibliográfica,
concluiu-se que o treinamento aeróbio promove diferenças na
frequência cardíaca e na pressão arterial sistólica e que a frequência
cardíaca é reduzida significativamente após três meses de treinamento
aeróbio regular, enquanto a pressão arterial sistólica pode demorar mais
tempo, chegando a apresentar diferenças significativas apenas após seis
meses de treino. Souza (2001) destaca alguns dos muitos benefícios da
prática de exercícios físicos. São eles: melhoria da função pulmonar;
mais disposição pessoal; melhora da circulação sanguínea; redução do
estresse, ansiedade e depressão; diminuição do risco de desenvolver
doenças cardíacas coronárias e das chances de morte em consequência
delas; diminuição do colesterol e dos triglicerídeos; elevação do bom
colesterol (HDL); diminuição do risco de desenvolver pressão alta e
redução da pressão de quem já é hipertenso; diminuição do risco de
desenvolver diabetes do tipo 2 (não dependente de insulina); redução
do risco de incidência de câncer de cólon; perda de peso; melhora na
aptidão física e retardo do processo de envelhecimento.
A corrida de longa distância diminui as taxas sanguíneas do
mau colesterol (LDL) e estimula a produção do bom colesterol (HDL),
fortalece os ossos, prevenindo a osteoporose, ajuda a controlar o
estresse, torna o sono mais agradável e diminui a ansiedade (RIBEIRO,
1996). Com estes resultados, conclui-se que a corrida de rua proporciona
uma considerável melhoria na qualidade de vida dos indivíduos que a
praticam, além de ser fundamental para a melhora do condicionamento
físico e psicológico.
CONCLUSÕES
Ao fim deste estudo, pode-se depreender que a corrida de rua
é um ótimo exercício aeróbio, que traz benefícios tanto para quem
deseja prevenir as doenças crônico-degenerativas, quanto para quem
já é portador delas, pois tem a capacidade de ajudar a controlar ou de
diminuir os riscos dessas doenças. Porém, antes de iniciar atividades de
corrida, é necessário procurar um profissional de educação física para
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realizar o acompanhamento e prescrever os treinos. O monitoramento
dos praticantes deve ser frequente, avaliando-se as possíveis alterações
ocasionadas pelas atividades.
O número de indivíduos que estão buscando a prática de algum
tipo de atividade física vem se tornando cada vez mais expressivo.
Dentre as atividades procuradas, observa-se o desenvolvimento das que
são praticadas ao ar livre, como caminhadas e corridas. O exercício físico
é um importante elemento contra o aparecimento de diversas doenças,
pois melhora a aptidão física e pode acarretar muitos outros benefícios
para a saúde, já citados aqui. Tendo comprovado que a Corrida de Rua
é de grande valia na busca por uma vida mais saudável, ao apresentar
as melhorias na vida daqueles que a praticam, espera-se agora atingir
um público maior, melhorar o condicionamento físico e as condições de
prática do exercício, seja ele realizado por lazer ou por outro motivo.
Para alcançar um público maior e abranger também as
comunidades vizinhas, poderia-se oferecer não somente a corrida, mas
incluir também a caminhada e a realização de palestras no LAFESF para
o público praticante. Assim poderia-se proporcionar exercícios físicos
para jovens, adultos e idosos, criando grupos com propósitos e ritmos
diferentes. Por fim, para ampliar o alcance da divulgação, poderia-se
utilizar panfletos e as redes sociais.
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conversando sobre diabetes em um grupo de
idosos: um relato de experiência
Francisca Drenalina de Sousa Araujo
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INTRODUÇÃO
O diabetes é uma doença de difícil controle, afetando um
grande número de pessoas no mundo. Nota-se que a doença atinge
principalmente a população idosa, que é mais vulnerável devido à idade
avançada. Sendo assim, todas as oportunidades encontradas dentro
da Estratégia Saúde da Família (ESF) para informar os portadores a
respeito dos sinais e sintomas, métodos para controle e tratamento da
doença são válidas (HAMMERSCHIMIDT,2011).
O tratamento para a pessoa que vive com diabetes não começa
e nem termina na clínica, mas sim onde ela mora e em tudo aquilo
que a rodeia. Para gerenciar com sucesso essa condição crônica, os
pacientes e familiares precisam de apoio, principalmente os pacientes
idosos. O diabetes deve ser prevenido tanto de forma primária quanto
secundária, contribuindo para que, apesar das limitações dos idosos
serem progressivas, eles possam descobrir possibilidades para viver
com a doença, desenvolvendo competências para o cuidado de si
mesmos (HAMMERSCHIMIDT, 2011).
Diante disso, os integrandes da Liga de Enfermagem em Saúde
da Família-LESF, junto com os profissionais da Estratégia Saúde da
Família - ESF, acreditam que o enfermeiro pode intervir no diabetes
desenvolvendo ações educativas junto aos idosos, nos grupos por eles
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formados, socializando conhecimentos e informações sobre como
lidar com a doença, o autocuidado, a necessidade de tratamento e a
prevenção de complicações.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, com abordagem
qualitativa, de cunho descritivo. O estudo foi realizado em um grupo de
idosos do Centro de Saúde da Família de Sobral, pelos ligantes da Liga
de Enfermagem em Saúde da Família - LESF, no dia 20 de agosto de
2016. A análise dos resultados se deu por meio da observação durante
a atividade. O grupo é composto por uma média de 10 a 15 idosos. Com
o intuito de aproximá-los da realidade da doença, elaborou-se uma
dramatização que provocou um debate entre idosos, acadêmicos e
profissionais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A incidência de casos de diabetes vem crescendo como
consequência do aumento da população idosa, da urbanização e
industrialização, do aumento da obesidade, da inatividade física e,
principalmente, do aumento da média de anos de vida dos diabéticos,
tornando o controle do diabetes cada vez mais difícil (FREITAS, 2006).
Diante disso, a enfermagem tem assumido papel cada vez mais
importante na prevenção e cuidado dos idosos que possuem diabetes,
evitando consequências graves, e dos que não a possuem, prevenindo a
doença. A forma pela qual os enfermeiros e acadêmicos de Enfermagem
vêm trabalhando nos grupos da Estratégia de Saúde da Família (ESF)
tem feito a diferença, pois causa impacto positivo em uma das portas de
entrada do sistema de saúde e chama a atenção dos usuários.
Conforme a temática é trabalhada e fixada e as pessoas
aderem à participação nos grupos, suas ideologias e crenças vão sendo
transformadas. É dever do enfermeiro e dos demais membros da equipe
de saúde orientar e dar suporte ao portador de diabetes para que ele
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tenha um controle mais ativo da sua patologia, mantendo-o informado,
e capacitando-o para cumprir os objetivos de seu tratamento e praticar
o autocuidado. A participação dos acadêmicos de enfermagem se faz
necessária na atuação como facilitadores, estimulando o envolvimento
no projeto terapêutico do idoso, criando vínculos para promover
uma maior adesão ao tratamento, porém sempre respeitando a
individualidade (FERREIRA; PIRES, 2014).
Por fim, trabalhar a temática de forma lúdica, neste caso com a
dramatização, faz com que se provoque uma maior interatividade e se
ofereça informação de maneira mais dinâmica e atraente, sem deixar de
levar aos idosos uma ausculta qualificada. Assim os idosos podem fixar
melhor a temática, vendo o exemplo e comparando-o com seu dia a
dia. Essa abordagem pode ser utilizada não só no grupo de idosos, mas
também em outros grupos e momentos do ESF, visando uma maior
participação da comunidade.
CONCLUSÕES
Tendo em vista os aspectos mencionados, falar sobre diabetes
com idosos, ou outras temáticas com faixas etárias diferentes,
requer conhecimento do assunto e da melhor forma de abordá-lo.
Independentemente do público, a forma de tratar os indivíduos tem
que ser direcionada para provocar interesse e vínculo, pois a forma
como eles se sentem pode facilitar ou dificultar o trabalho da equipe de
saúde na conscientização da comunidade.
REFERÊNCIAS
FERREIRA, M.I.; PIRES, V.A.T.N. Conhecimentos, atitudes e
práticas de saúde dos idosos em relação ao diabetes mellitus. Revista
enfermagem Integrada- Ipatinga: Unileste, v. 7, n. 2, nov.-dez.
2014.
FREITAS, E.V. Diabetes mellitus. In: FREITAS, E.V. et al. Tratado de
geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE? |

225

HAMMERSCHIMITD, K.S.A. et al. Empoderamento dos idosos com
diabetes mellitus - uso de gerontotecnologias na ação de extensão junto
a comunidade. In: 5º congresso brasileiro de extensão universitária,
2011. Anais... Brasil: 5º congresso brasileiro de extensão universitária,
2011.

226 | SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE?

conversando com gestantes sobre os cuidados
com o recém-nascido nos primeiros dias de vida
e crescimento e desenvolvimento infantil
Francisco Breno de Sousa Lima
Ana Jessyca Campos Sousa
Maria Susana Fernandes
Sara Cordeiro Eloia
Iane Ximenes Teixeira

INTRODUÇÃO
De acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS)
e da Estratégia Saúde da Família (ESF), a atenção primária é o nível de
atenção do sistema de saúde identificado como entrada dos usuários
nos serviços e tem suas ações voltadas principalmente para a promoção
e proteção da saúde e a prevenção de agravos dos indivíduos. Deste
modo, o período da gravidez deve ser enfatizado como um dos principais
momentos para atuação dos profissionais da atenção primária, pois é
marcado por intensas modificações fisiológicas, sociais e psicológicas,
em que o organismo materno se prepara para abrigar um ser em
desenvolvimento.
Socialmente, a mulher se vê inserida em uma nova situação,
com a chegada do bebê, que altera toda a estrutura familiar. Assim, a
gestação pode se tornar um momento propício para ações de promoção
de educação em saúde, pois a mulher se mostra receptiva às mudanças
e ao processamento de informações que possam ser revertidas em
benefício ao bebê (LIMA, et al., 2014). As atividades de promoção à
saúde da gestante, bem como as de educação em saúde, podem ser
desenvolvidas dentro da Estratégia de Saúde da Família por meio de
rodas de conversa ou grupos. Estes se configuram pela presença de dois
ou mais indivíduos, interdependentes e interativos, que se reúnem com
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o intuito de interagir com as pessoas de forma dinâmica e reflexiva, já
que a técnica de trabalho grupal fortalece as potencialidades de cada
participante, na valorização da saúde (LIMA, et al., 2014). Considerase que o grupo de gestantes se configura como espaço propício para se
trabalhar a educação em saúde de forma a articular saberes científicos
e culturais, na tentativa de tornar o momento da gestação um período
de construção de conhecimentos que poderão servir de auxílio para as
futuras mães.
Acredita-se que, por meio de atividades grupais, é possível
desenvolver o conhecimento mútuo, principalmente obtendo
informações das necessidades, cuidados e desafios a serem enfrentados,
os desconfortos físicos e emocionais, e as possibilidades de adoção de
recursos de abordagem corporal para o atendimento das gestantes,
tudo isso com o intuito de promover a saúde da mãe e do bebê em uma
gestação saudável.
Portanto, as ações de promoção, prevenção e assistência à
saúde dirigidas à gestante e ao recém-nascido têm grande importância,
na medida em que influenciam a condição de saúde dos indivíduos
desde o período neonatal até a vida adulta. Assim, este estudo tem por
objetivo descrever a experiência de acadêmicos de Enfermagem e de
Educação Física enquanto membros da Liga Interdisciplinar em Saúde
da Criança (LISCRI) ao realizarem uma atividade de educação em
saúde com gestantes sobre os cuidados com o recém-nascido (RN) e
crescimento e desenvolvimento infantil.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, do tipo relato
de experiência. A vivência ocorreu em meio às atividades de extensão
da LISCRI em uma Unidade Básica de Saúde da cidade de Sobral Ceará, no mês de agosto de 2016. Consistiu uma atividade de educação
em saúde junto a um grupo de gestantes, que versou sobre os cuidados
com o RN nos primeiros dias de vida e crescimento e desenvolvimento
infantil. Participaram desta atividade três ligantes da LISCRI, um
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enfermeiro e uma educadora física, como facilitadores, e oito gestantes
com idades entre 16 e 30 anos. Primeiramente, foi executada uma
atividade de alongamento para maior aproximação com as gestantes.
Depois, iniciou-se uma dinâmica intitulada “Oficina de
Sensações” que suscitou nas grávidas os mais diversos sentimentos
e/ou percepções, levando a uma roda de conversa para discussão dos
temas “Cuidados com o RN nos primeiros dias de vida” e “Crescimento
e desenvolvimento infantil”. O momento foi finalizado com uma
avaliação por parte das gestantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O grupo de gestantes é um momento em que as futuras
mamães podem interagir com outras mulheres que estão passando pelo
mesmo processo, que mudará suas vidas completamente por conta
da grande responsabilidade de carregar uma nova vida. Ele funciona
quinzenalmente, com diferentes temas. Normalmente um profissional
da saúde fica responsável por organizar o grupo e buscar apoio para sua
realização, seja com outros profissionais de saúde ou com acadêmicos
que estejam em um período de estágio ou inseridos em algum projeto
de extensão.
Devido à necessidade de se trabalhar cuidados com o RN junto
às gestantes que faziam parte do grupo, os acadêmicos de Enfermagem
e Educação Física inseridos em atividades de extensão da LISCRI no
território, juntamente com os profissionais da unidade, um enfermeiro
e uma educadora física, planejaram uma atividade de educação em
saúde com esse tema. Pensou-se em um momento que fosse fértil em
conhecimento, mas que também fosse atrativo e dinâmico, para que se
reduzissem as chances de dispersão e falta de interesse.
No dia do grupo, todos os participantes se dirigiram para um
ambiente calmo e propenso para a realização da atividade. De início,
efetuou-se uma prática de alongamento com as mães, ministrada pela
educadora física e a acadêmica de educação física, na qual adotaram-se
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movimentos leves, mas que tiraram um pouco das preocupações que
afligiam essas mulheres, que mostravam-se um pouco ansiosas com
a situação. O momento foi útil para que as mulheres começassem a
socializar umas com as outras, já que, mesmo pertencendo ao mesmo
território, elas não mantinham contato entre si.
Logo após o alongamento, no segundo momento, as mães foram
levadas para um local próximo, onde foram vendadas e preparadas
para passarem pela “Oficina de Sensações”, testando os cinco sentidos
nesta ordem: paladar, olfato, tato, audição e visão. Todos os testes de
sentidos remeteram à infância de alguma forma. Para aguçar o paladar,
as mães consumiram balas de morango. Para o olfato, foi utilizada uma
colônia com cheiro de bebê. Para o tato, as mães foram abraçadas e
experimentaram a sensação de tocar em brinquedos. Ao som de uma
canção de ninar e um choro de recém-nascido, com auxílio de um fone
de ouvido, cada gestante experienciou a audição.
Depois de todas as mães passarem por essas etapas, solicitouse que tirassem as vendas ao mesmo tempo para passar pelo último
sentido, no caso, a visão. Para este sentido, foi exibido um vídeo que
mostrava as etapas da vida, desde a formação do feto no útero, passando
pela infância, adolescência, vida adulta, até a velhice. Após a oficina,
algumas mães se emocionaram bastante. Algumas relataram que nunca
tinham tido a sensação de serem cuidadas, que o momento serviu
para que esquecessem momentaneamente as dificuldades que vinham
enfrentando. Também foi um momento de reflexão, pois em breve elas
teriam essas sensações com o filho.
Com o fim da atividade, iniciou-se uma roda de conversa
instigada pelos facilitadores. Primeiramente as gestantes foram
questionadas a respeito da sensação de saberem que, dali a alguns
dias ou meses, estariam com seus filhos nos braços. Cada resposta foi
diferente, mas em todas as falas a sensação de amor e afeto em relação
ao bebê era nítida. Elas falaram dos planos que tinham para a família
e diversos outros assuntos. A partir daí foram introduzidos assuntos
como a higienização, falando-se sobre como realizar o banho do RN,
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a frequência da troca de fraldas e a diferença na técnica de limpeza de
meninos e meninas, bem como a higienização do coto umbilical com
álcool a 70%. Além desses cuidados, atentou-se também a cuidados
específicos como a realização de pequenos movimentos no prepúcio dos
meninos durante o banho para evitar a ocorrência de fimose.
A abordagem sobre crescimento e desenvolvimento infantil
deu-se explicitando os marcos de desenvolvimento de cada mês, ou
seja, conforme a criança fosse crescendo ela deveria apresentar, em
cada idade, progressos como: sentar com apoio, engatinhar, balbuciar,
dentre outros. Por exemplo, até os três meses a criança já deve ser capaz
de olhar para a pessoa que a observa e sentir prazer e desconforto. Aos
seis meses, a criança já deve ser capaz de reconhecer quando se dirigem
a ela e quando é levantada pelos braços deve ajudar com o corpo, dentre
outras ações.
Para conclusão das atividades do grupo de gestantes, solicitouse que as participantes avaliassem o momento, relatando se havia sido
um momento fértil em conhecimento, o que gostaram e o que podia ser
melhorado para os próximos encontros. Uma das mães disse que iria
repassar o que aprendeu para familiares que tinham um recém-nascido
em casa, outras falaram que apreciaram muito o grupo e agradeceram
a presença dos facilitadores. Por fim, todos deram as mãos e cada um
disse uma palavra que simbolizasse a experiência do grupo de gestantes.
CONCLUSÕES
Ao fim da experiência, percebeu-se no grupo de gestantes
um ambiente ideal para troca de experiências e construção de novos
conhecimentos, no qual elas puderam dialogar umas com as outras sobre
o que estavam vivenciando, além de contar com apoio multiprofissional
e interdisciplinar. A atividade aqui descrita permitiu também que as
futuras mamães esclarecessem dúvidas em relação à higiene e ao
crescimento e desenvolvimento infantil. Portanto, a atividade de
educação em saúde mostrou-se eficaz ao conseguir atrair a atenção
das mulheres e fazer com que se sentissem acolhidas e confortáveis.
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INTRODUÇÃO
Considerando que a contemporaneidade exige um novo perfil
de profissional, que seja capaz de atender a essas novas perspectivas,
subentende-se que sua formação demanda novas relações e interações
pedagógicas, bem como novos processos de ensino-aprendizagem. Sob
esse enfoque, emerge a reflexão acerca da integração entre as atividades
de ensino, pesquisa e extensão universitária (SAUPE, 2002).
Inseridas neste contexto, as atividades extensionistas,
que apresentam uma diversidade conceitual e prática, interferem
expressivamente no pensar e no fazer no interior da universidade
(HANAMOTO FILHO, 2012). A extensão universitária implica na
formação do aluno, do professor e da sociedade e tem como base a
contribuição e o compromisso com a construção de uma sociedade
crítica, emancipada e produtora de conhecimento, de modo a gerar
autonomia e participação nas decisões e resoluções das questões
demandadas pelos sujeitos e pelo entorno social.
A extensão complementa ainda a formação dos universitários,
propiciando a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas
atividades de ensino (GONÇALVES et al, 2009). Historicamente, a
participação estudantil no desenvolvimento da vida social e acadêmica
é notável. Inúmeros projetos sociais e iniciativas de atividades de
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extensão são realizados por meio da organização e mobilização de
estudantes, desenvolvendo ações que são fruto do engajamento nas
discussões a respeito de problemas sociais.
Além dos movimentos sociais e espaços de reivindicação de
direitos, a atuação estudantil também se estende para o campo das
discussões acadêmicas e temas particulares da formação técnica e
profissional (SILVA et al, 2009). Uma das estratégias adotadas por
acadêmicos para adquirirem participação em seu processo formativo e a
possibilidade de praticar atividades de extensão universitária é a criação
de ligas acadêmicas, que são definidas como grupos compostos por
alunos que, sob orientação docente, decidem se organizar formalmente
para aprofundar o estudo de determinado tema e sanar demandas da
população (AZEVEDO; DINI, 2006).
As atividades são extracurriculares e desenvolvidas, em geral,
como aulas, cursos, pesquisa e assistência em diferentes cenários da
prática (GONÇALVES et al, 2009). Dentre as variadas técnicas de
ensino, as ligas acadêmicas vêm assumindo cada vez mais importância
na formação dos alunos, como atividade extracurricular, dado seu
potencial de contribuir para a concepção do futuro profissional
(SILVA et al, 2009). Diante disso, este estudo objetivou descrever
as contribuições de uma liga acadêmica para a formação no curso de
graduação em Enfermagem.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do
tipo relato de experiência. Os relatos de experiência são metodologias de
observação sistemática da realidade, sem o objetivo de testar hipóteses,
mas estabelecendo relações entre os achados dessa realidade e bases
teóricas pertinentes (DYNIEWICZ, 2009). O estudo se deu através
das percepções de acadêmicos e integrantes de uma liga acadêmica do
curso de graduação em Enfermagem da Universidade Estadual Vale do
Acaraú (UVA), no período de novembro de 2015 a agosto de 2016.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As atividades desenvolvidas caraterizam-se pela dinamicidade
de que a Estratégia Saúde da Família dispõe, englobando ações que se
estendem desde as dependências da unidade de saúde até a extensão do
território. Para desempenhar com eficiência e qualidade as atividades
no território foi necessária a capacitação dos ligantes no contexto do
SUS, da territorialização e da condução de grupos.
Durante os momentos de formação realizados antes da imersão
no território, iniciou-se o processo de aprendizagem e transformação do
pensamento dos ligantes em relação às questões debatidas, alargando
o conceito sobre vários temas como saúde, grupos e território. Com
o aparato recebido pelos ligantes, percebeu-se que, no momento da
imersão, eles já tinham sensação de segurança frente às atividades que
desenvolveriam no território.
A partir da condução das atividades educativas no CSF adquiriuse novas habilidades na condução de grupos de idosos e de gestantes,
além de aplicar-se conhecimentos e técnicas grupais estudadas na
graduação. Outros pontos a serem ressaltados são a promoção da
saúde entre os participantes do grupo, o desenvolvimento e aplicação
dos conhecimentos adquiridos na graduação, além do vínculo formado
entre profissional e usuário.
Já nas ações que envolviam abordagem coletiva identificam-se
os benefícios trazidos não só para a saúde da comunidade, mas também
para as ligantes que desenvolveram as atividades, visto que deu-se o
compartilhamento de informações e, simultaneamente, a promoção
da saúde dos usuários. A liga possibilita ao acadêmico trabalhar
habilidades de interação e comunicação e influencia também em uma
nova concepção do profissional enfermeiro, expandindo o seu olhar
para o público com o qual irá lidar.
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CONCLUSÕES
O ciclo formativo pelo qual os ligantes passam antes de
adentrar o território permite que eles se capacitem primeiro, para
depois partirem para a prática de atividades próprias do enfermeiro,
tornando-os mais maduros e com uma visão ampliada de como devem
desenvolver a prática. Já na dinâmica da sua imersão no território é
possível praticar ações baseadas na teoria, porém incluindo também
a realidade local e o olhar atento do acadêmico. A extensão torna-se,
desse modo, a ponte entre a universidade e a comunidade, colocandoas em contato direto, além de ser um meio de tornar público e real o
que se vive no ensino e na pesquisa. Soma-se a isso a oportunidade de
crescimento acadêmico vivenciada através extensão e a possibilidade
de formação de um futuro profissional diferenciado, conhecedor da
realidade na qual está inserido e com um olhar extendido ao público de
que se ocupará.
REFERÊNCIAS
AZEVEDO, R.P.; DINI, P.S. Guia para Construção de Ligas
Acadêmicas. Ribeirão Preto: Assessoria Científica da Direção
Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. 2006
HANAMOTO FILHO, P.T. Ligas Acadêmicas: Motivações e Críticas
a Propósito de um Repensar Necessário. RBEM, v.35, n.4, p.535-43.
2011.
GONÇALVES, R.J. et al. Quem ―LigaIII para o Psiquismo na Escola
Médica? A Experiência da Liga de Saúde Mental da FMB – Unesp.
RBEM, v.33, n.2, p.298-306. 2009.
SAUPE, R.; CESTARI, M.E. O trabalho coletivo na construção do
projeto político pedagógico dos cursos de enfermagem. Rev Eletr Enf,
v.4, n.2, p.22-6. 2002.
SILVA, H.S. et al. Liga Acadêmica de Gerontologia da EACH/USP:
histórico e perspectivas para a atuação do bacharel em Gerontologia.
Rev Kairós, v4, p.132-41. 2009.
236 | SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE?

contribuições e desafios junto à populaçao em
situação de rua: a experiência de estudantes
de enfermagem no centro pop de sobral
Erilandy de Sousa Ávila
Debora Maria Bezerra Martins
Francisca Drenalina de Sousa Araujo
Livia Maria Albano Camelo
Paulo Ricardo de Sousa Vasconcelos
Maria do Socorro Melo Carneiro

INTRODUÇÃO
A urbanização desordenada, o aumento do desemprego e
a extrema desigualdade social são alguns dos efeitos negativos da
globalização que afetam as cidades. Neste cenário, surge uma população
pouco reconhecida, mas muito vista nas ruas, calçadas e becos da cidade
– a população em situação de rua. A inclusão desta parcela da população
nos projetos sociais e seu acesso à saúde pública faz-se necessária.
É com este intuito que surge o Centro de Referência
Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP)
de Sobral. Ele se caracteriza como uma unidade pública e estatal de
referência na cidade de Sobral.
OBJETIVO
Relatar uma experiência de prática extensionista vivenciada
por estudantes de Enfermagem no referido serviço.
METODOLOGIA
Trata-se de relato de experiência proporcionada pelo módulo
Práticas Interdisciplinares de Ensino, Pesquisa e Extensão II do curso
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de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Teve como
cenário o Centro POP de Sobral – CE, instituição municipal voltada para
a assistência à população em situação de rua, que recebe patrocínios
de empresas e está aberta também a doações do público em geral. As
estatísticas mais recentes do local relatam 112 usuários do serviço,
sendo 92 homens e 20 mulheres. Também se encontram registros de
148 usuários desligados e 06 óbitos.
O funcionamento é organizado da seguinte forma: pela manhã
é oferecido um lanche, momentos de reflexão e atividades previamente
programadas por uma equipe multidisciplinar como atendimento
psicológico e orientações de um assistente social. O período de inserção
dos estudantes no serviço foi de janeiro a abril de 2016, com uma carga
horária de 80 horas, tendo sido desenvolvido um plano de intervenção
a partir de uma reunião com uma equipe constituída por psicólogos e
assistentes sociais.
Nesta ocasião, foram evidenciadas as principais vulnerabilidades
dos usuários e, a partir disso, traçou-se um plano com foco na saúde
dos usuários do Centro POP. Desta feita, as prioridades percebidas
foram: aumento do índice de tuberculose e hanseníase e dificuldade
de identificar possíveis portadores dessas doenças; resistência na
adesão ao tratamento dos vícios e dificuldades na redução de seus
danos; desconhecimento das Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST) e falta de noções adequadas sobre higiene pessoal, cuidado com o
ambiente e regras de convivência em sociedade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mediante as prioridades mencionadas foram realizadas as
seguintes atividades: no dia 08 de janeiro de 2016, visita técnica
para conhecer o Centro POP; 14 de janeiro de 2016, reunião para
organização das atividades; 28 de janeiro de 2016, realização da Oficina
dos Sonhos. Nessa atividade os participantes tiveram a oportunidade
de relembrar seus sonhos e sentiram-se inspirados a tentar realizálos e superar a situação de rua. Observou-se que, apesar da situação
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difícil, os participantes ainda têm vários sonhos. Isso pode ser utilizado
como motivação para reestruturar a vida. A mensagem repassada foi o
incentivo para continuar sonhando e, mais do que isso, a recuperação
da autoestima através da tentativa de realização dos desejos.
No dia 04 de fevereiro de 2016, Cine Pipoca abordando as IST.
Através de vídeos curtos e atrativos, foram compartilhadas informações
sobre as principais IST, assim como formas de prevenção dessas
infecções por meio de informações sobre como conseguir preservativos
de forma gratuita nos Centros de Saúde da Família. Percebeu-se que
eles não conheciam as principais IST, pois demonstraram surpresa e
aflição ao visualizar as imagens apresentadas. As principais dúvidas
mencionadas foram a respeito da forma de transmissão e de como
adquirir preservativos gratuitamente.
Ao final, promoveu-se um momento de discussão, em que se
debateram as dúvidas surgidas. A ação do dia 18 de fevereiro de 2016
abordou a tuberculose e a hanseníase. Esse momento foi dividido em três
etapas. Inicialmente, uma dinâmica para avaliação do conhecimento
prévio. Dessa forma, distribuiu-se papéis com vários sinais e sintomas
da tuberculose e da hanseníase, que eles deveriam associar a uma das
duas doenças. Essa atividade demostrou que os usuários do Centro POP
conheciam algumas das características da hanseníase e da tuberculose.
Posteriormente, realizou-se uma exposição de slides para
aprofundamento do conteúdo. E, ao final, foi feita a avaliação do
encontro. Os participantes mencionaram o grande aprendizado
adquirido e a importância da promoção da saúde, bem como sanaram
dúvidas a respeito da medicação utilizada no tratamento das doenças
e seu tempo de utilização. No dia 03 de março de 2016 houve roda
de conversa sobre redução de danos relacionados ao álcool e outras
drogas. No primeiro momento, criou-se um mural sobre o tema. Em
seguida, foram expostas, através de slides, as principais drogas lícitas e
ilícitas e algumas atitudes simples para reduzir seus danos. Percebeu-se
que eles possuem bastante conhecimento sobre as drogas, dominando
efeitos, composição e noções de como reduzir danos. Esse momento foi
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bastante produtivo e permeado de aprendizados, principalmente para
os acadêmicos, que notaram que, na maioria das vezes, a situação de rua
também está associada ao consumo de drogas, e que, ao contrário do
que se imaginava, as pessoas nessa situação têm grande conhecimento
sobre o assunto.
Em 04 de março de 2016, foi executada uma oficina sobre
Higiene e Saúde. Ela foi sugerida pelos profissionais do Centro POP
devido à grande resistência dos usuários em aderir às regras de higiene
aplicadas pelo serviço. Realizou-se, inicialmente, uma exposição em
slides sobre a higiene e seus benefícios para a saúde. Posteriormente,
houve uma pequena demonstração com a luz negra, que permitiu
evidenciar que a sujeira às vezes pode não ser perceptível, por isso a
necessidade de lavar as mãos com frequência. Por último, trabalhou-se
a partir das dúvidas surgidas.
Um dos principais questionamentos foi sobre como evitar
os danos do sol na pele, já que a maioria dos presentes trabalhava
informalmente como flanelinha ou na construção civil, expostos ao sol.
Os participantes da atividade concluíram-na conhecendo os principais
atos de higiene e sua importância para a saúde, assim como as regras do
centro POP para esse tema. Ainda no período de imersão nesse serviço,
conseguiu-se, através do Pró-Saúde, com sede em Sobral – CE, a cessão
de uso de equipamentos de informática (05 monitores, 05 CPUs e 05
cabos) em bom estado de conservação.
Esses equipamentos foram utilizados para montagem de
uma sala de computação. Dessa forma, oportunizou-se o acesso ao
conhecimento, portanto houve uma contribuição positiva. Mediante o
que foi apresentado, a experiência vivenciada no serviço proporcionou
uma imersão na dura realidade social em que essas pessoas estão
inseridas. Neste contexto tão adverso, defrontamo-nos com inúmeros
fatores que comprometem suas capacidades físicas e mentais. Na
maioria das vezes, drogas como o álcool e o crack são uma constante na
vida dos moradores de rua. O rompimento com a família é outro fator
bastante presente em suas vidas. O Centro POP oportuniza o resgate
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da cidadania e a união por conta das dificuldades em comum, mas esse
elo frágil ainda é permeado pela desconfiança. Desse modo, nossas
ações foram voltadas para o fortalecimento do vínculo entre eles, bem
como com a equipe de profissionais. Assim, percebe-se o que afirmam
Carbonari e Pereira (2007), “o grande desafio da extensão é repensar a
relação do ensino e da pesquisa às necessidades sociais”.
CONCLUSÕES
Esse período vivenciado fora dos muros da universidade trouxe
mais sentido ao que se chama de cuidado humanizado, consciência
social e sanitária, além do conceito ampliado de saúde e a necessidade
de reafirmar cada vez mais a saúde como direito social. Foram dias
produtivos, nos quais houve oportunidade de realizar educação
em saúde, conhecer diferentes realidades e, a partir dos pontos
apresentados, ajudar na resolução de muitos casos. Outro ponto a
destacar foi a chance de vivenciar a experiência daqueles profissionais
que escolheram cuidar de uma população esquecida, que vive à margem
de uma sociedade bastante elitista.
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INTRODUÇÃO
Liga acadêmica é uma associação científica livre, de
duração indeterminada, podendo ter ou não fins lucrativos, visando
complementar a formação acadêmica em uma área específica, através
de atividades extracurriculares que atendam aos princípios do tripé
universitário de ensino, pesquisa e extensão, colaborando para a
formação do acadêmico (QUEIROZ, et al., 2014). Historicamente,
a primeira na área da saúde foi a Liga de Combate à Sífilis, entidade
pertencente ao Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, criada em 1920, que
até os dias de hoje desenvolve projetos para melhoria no tratamento e
prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
Ela proporcionou grandes mudanças no tratamento às doenças
infectocontagiosas na cidade de São Paulo (COSTA et al., 2012). As
ligas passaram têm se tornado uma opção cada vez melhor para que
os acadêmicos construam um currículo diferenciado e trabalhem a
autonomia. Isso porque são formadas pelos próprios acadêmicos e
possibilitam aprofundamento do aprendizado em determinado tema,
visando o aprimoramento do conhecimento pessoal em prol da sociedade.
É importante ressaltar que o caminho escolhido pela liga é definido
pelos discentes com orientações de um ou mais docentes (HAMAMOTO
FILHO, 2011). A universidade deve garantir a indissociabilidade
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entre seus três pilares fundamentais: Ensino, Pesquisa e Extensão,
conforme preconizado no artigo 207 da Constituição Brasileira. Nesta
perspectiva, segundo o Plano Nacional de Extensão (BRASIL, 1999),
a extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico
que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza
a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade, com a
responsabilidade social das Universidades alocada a ela.
Na maioria das universidades, a criação de novas ligas
acadêmicas depende exclusivamente do interesse por parte dos
estudantes em se aperfeiçoar em determinado assunto e isso destaca
a necessidade de regras claras e bem estabelecidas para direcionar
a sua criação (PEGO-FERNANDES; MARIANI, 2010). As ligas
atendem, também, à proposta de promoção da saúde, como modelo
institucionalizado pelo Ministério da Saúde, que tem por objetivo,
além de promover a saúde dos indivíduos, trabalhar na prevenção,
recuperação, reabilitação e manutenção da saúde da população (BUSS,
2009).
Sendo assim, a atuação das ligas é mais ampla do que se supõe
pelo seu conceito, com ações voltadas para atividades extracurriculares,
capazes de estimular um processo de ampliação da visão crítica e
reflexiva sobre a prática/formação profissional. Tendo isso em vista,
o objetivo desse trabalho é descrever as contribuições de uma liga
acadêmica para a formação no curso de graduação em Enfermagem.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do
tipo relato de experiência. Os relatos de experiência são metodologias de
observação sistemática da realidade, sem o objetivo de testar hipóteses,
mas estabelecendo relações entre os achados dessa realidade e bases
teóricas pertinentes (DYNIEWICZ, 2009). O estudo se deu através
das percepções de acadêmicos integrantes de uma liga acadêmica do
curso de graduação em Enfermagem da Universidade Estadual Vale
do Acaraú (UVA), no período de novembro de 2015 a agosto de 2016.
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A Liga de Enfermagem de Cuidados Domiciliares (LECUID) partiu de
uma iniciativa discente, diante da fragilidade que a grade curricular do
curso de Enfermagem possui por não abordar a atenção domiciliar.
A LECUID, fundada em Novembro de 2015, é um órgão sem fins
lucrativos, de duração ilimitada, sem conexões partidárias e vinculada à
Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) e ao Instituto Superior
de Teologia Aplicada (INTA), composta por docentes e discentes dos
cursos de Enfermagem de ambas as instituições. A liga tem como
objetivo geral desenvolver atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão
sobre cuidados domiciliares com graduandos em Enfermagem e,
como objetivos específicos, contempla as seguintes ações: articular
atividades de promoção da saúde direcionadas a profissionais, família e
comunidade; estimular a construção do conhecimento sobre Cuidados
Domiciliares no âmbito acadêmico; agrupar acadêmicos de enfermagem
interessados em atuar na atenção domiciliar; desenvolver pesquisaintervenção no campo da prática; possibilitar um trabalho conjunto
entre enfermeiros da assistência e acadêmicos de Enfermagem para o
desenvolvimento de expertises no cuidado domiciliar; realizar estudos
periódicos sobre a temática; divulgar o conhecimento construído/
adquirido durante as ações de extensão. A liga realiza atividades na
comunidade, em especial aquelas com necessidade de assistência
domiciliar, em parceria com a Atenção Básica e o Projeto Melhor em
Casa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante das experiências vivenciadas dentro de uma liga
acadêmica, notou-se que elas exercem influência expressiva na
formação dos estudantes de Enfermagem. Na busca pela elaboração
de atividades de qualidade, as ligas são estratégias para alcançar o
pensamento crítico-reflexivo e atuante, despertando nos acadêmicos o
interesse pelo cuidado integral ao paciente e pelas atividades de pesquisa
e ensino, com intuito de levar à comunidade os benefícios advindos dos
resultados alcançados. No campo do ensino, as atividades da liga tiveram
importância na formação dos integrantes pela realização de ações como
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simpósios, que abordaram temas específicos de cada área da saúde,
tais como fisioterapia, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, terapia
ocupacional, assistência social e psicologia no cuidado interprofissional
aos pacientes em domicílio, e aulas teóricas, abrangendo as principais
patologias que acometem os enfermos (crianças, jovens, adultos e
idosos) da extensão.
Através das extensões, os ligantes podem contribuir com a
sociedade e com o serviço e também aproveitar as oportunidades de
aprendizagem acerca do tema Cuidados Domiciliares, visto que a
relação entre a extensão e a sociedade possibilita uma melhor qualidade
na assistência prestada para as pessoas. Já na área da pesquisa, há a
oportunidade de elaboração de resumos científicos com a discussão
crítico-reflexiva de casos clínicos, produção de artigos e projetos de
pesquisa acerca da temática trabalhada, fortalecendo as relações
humanas e multiprofissionais.
Além de tudo isso, as ligas acadêmicas, por se tratarem de
uma atividade extracurricular, possibilitam ao estudante a busca do
conhecimento por conta própria, experimentando diferentes e/ou novas
metodologias de ensino, conduzindo-se além do modelo tradicional que
as universidades propõem. Ademais, as ligas universitárias favorecem o
contato de acadêmicos de diferentes períodos, facilitando e promovendo
uma interação e discussão mais aprofundada do tema abordado. Diante
das percepções dos membros, evidencia-se que a liga se torna um
instrumento essencial no crescimento, desenvolvimento e formação do
estudante, com maior ênfase na aquisição do conhecimento, ampliação
do senso crítico e do raciocínio rápido em meio a uma intercorrência,
gerando ações que proporcionam o bem para a sociedade.
Constata-se também, por parte dos estudantes, a vontade
de ter maior contato com a população, favorecendo a integração do
ensino-serviço-comunidade, através do conhecimento obtido em
tempo curricular com as demais atividades proporcionadas pelas ligas
acadêmicas. Isso é de suma importância no benefício da população em
geral, uma vez que as atividades de extensão universitária procuram
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fazer com que pesquisas acadêmicas cheguem mais rapidamente à
comunidade, por meio da prática profissional.
CONCLUSÕES
Em suma, as ligas devem se constituir como um espaço em que
o conhecimento científico é utilizado a serviço da sociedade, estreitando
a relação entre universidade e comunidade. Uma liga acadêmica
representa uma oportunidade singular para o desenvolvimento
de atividades extracurriculares, direcionadas para a aquisição de
conhecimento, pesquisa científica e promoção de saúde junto à
comunidade e os pacientes, que, quando corretamente direcionada,
colabora positivamente na formação de seus participantes.
Deste modo, as ligas contribuem para a adequada formação
de um enfermeiro humano e ético, reflexivo e crítico, com senso de
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, trabalhando
com um olhar holístico para a comunidade. Elas podem favorecer
o crescimento de um profissional capaz de perceber o paciente em
sua complexa integralidade cultural, social e psicológica e disposto a
procurar, ativa e permanentemente, o conhecimento. Desta maneira, é
importante resgatar nas ligas universitárias o objetivo de desenvolver,
integradamente, ensino, pesquisa e extensão para o bem da população,
com ampliação do contato com prática e promoção da saúde.
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INTRODUÇÃO
Caracteriza-se puerpério como o estado de alteração
emocional essencial provisório, cujo período é de seis a oito semanas
após o parto, didaticamente podendo ser dividido em três períodos:
imediato (1º ao 10º dia), tardio (11º ao 45º dia) e remoto (a partir do
45º dia) (BRASIL,2005). Quando ocorrem situações não previstas e
que implicam na hospitalização do recém-nascido, potencializam-se
os sentimentos de angústia, visto que, na maioria dos casos, há uma
quebra nas expectativas de alegria do casal.
Em 2001 implantou-se a Casa da Mamãe, uma estratégia de
nível municipal que visa proporcionar um ambiente de apoio às mães
de recém-nascidos hospitalizados. Durante a estadia no local, essas
mulheres vivenciam experiências semelhantes de medo, expectativas,
angústias, fragilidades, inseguranças e dificuldades, visto que passam
por um processo de separação dos filhos durante as primeiras horas ou
dias, pois seus recém nascidos necessitam de hospitalização em Unidade
de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) ou Unidade Neonatal de Cuidados
Intermediários (UCI). Durante as vivências acadêmicas no local,
possibilitadas pelo Módulo de Práticas Interdisciplinares de Ensino,
Pesquisa e Extensão, percebeu-se a importância de desenvolver, junto a
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essas mulheres, processos coletivos que possibilitassem a autonomia e a
troca de sentimentos e saberes com referenciais que embasassem estes
momentos. O Círculo de Cultura incentiva a expressão de diferentes
formas de linguagem, sendo a realidade explicada por diferentes olhares
traduzidos em práticas vivenciais e contextuais (ABREU et al, 2012).
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência realizado na
Casa da Mamãe, anexo de um hospital filantrópico de Sobral, Ceará, no
período do mês de março de 2016. O público-alvo foram nove puérperas
cujos filhos se encontravam em unidades de cuidados intermediários
e de terapia intensiva. A coleta de informações foi realizada por meio
da formação de um grupo, utilizando-se o diário de campo e registros
fotográficos. A base teórica para o estudo foi a Teoria dos Círculos de
Cultura de Paulo Freire. O estudo seguiu os aspectos éticos e legais da
Resolução 466/12.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1º Círculo de Cultura: Qual a flor que me representa?
No primeiro Círculo de Cultura estiveram presentes onze
puérperas. Ele teve como objetivo identificar as necessidades vivenciadas
no período do puerpério em concomitância com a internação do RN,
bem como avaliar a satisfação das puérperas em relação às atividades.
A princípio, houve um momento de acolhida com o intuito de deixar
as participantes mais à vontade. Utilizou-se a técnica de apresentação
“Com que rosa me pareço?”.
Nessa atividade, as puérperas, dispostas em círculo, escolheram
uma rosa que as representava. Após a escolha, cada uma se apresentou e
falou suas características. Essa técnica foi desenvolvida com a finalidade
de que as participantes se conhecessem melhor, proporcionando um
momento descontraído e que favorecesse o acolhimento das presentes.
As características citadas foram: companheira, cuidadosa, feliz, alegre,
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compreensiva, amiga e confiante. Algumas dessas características foram
citadas mais de uma vez. Percebeu-se que foi um momento em que as
participantes do Círculo ficaram mais relaxadas e puderam interagir
entre si. Posteriormente, realizou-se uma atividade de desenho em
grupo, na qual as participantes puderam se expressar de forma criativa
usando cartazes, pincel e lápis de cor.
Para isso foram formados quatro subgrupos e solicitou-se que
cada grupo dialogasse e expressasse de maneira livre as necessidades
relacionadas à sua realidade. Durante a confecção dos cartazes, foi
colocada uma música suave para ajudar a inspirar as participantes.
Mediante análise dos trechos abaixo, pode-se inferir que esse
momento foi bastante produtivo, pois, além de possibilitar a troca de
conhecimentos, foi possível identificar, a partir das falas, as dificuldades
vividas durante o momento do puerpério, principalmente quanto à
autoestima e ao autocuidado, bem como a preocupação em relação aos
filhos internados.
“(...) me desenhei, pois me acho vaidosa,
apesar da dificuldade gosto de me cuidar.
Porem não tenho tempo de me cuidar como
gostaria no momento (...)”
Puérpera Iris
“(...) sempre gostei de me arrumar, porém
estou passando por um momento difícil e
agora tenho que pensar somente no meu
filho (...)”.
Puérpera Hibisco.
Foi possível identificar, por meio das falas das puérperas, uma
necessidade de fortalecer o autocuidado e a autoestima, visto que esse
período de hospitalização do RN envolve muitos sentimentos negativos
como angústia, medo e insegurança. Esses fatores repercutem
diretamente na autoestima, pois fazem com que as mães se esqueçam
da importância do autocuidado ao pensarem apenas na saúde do filho.
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2º Círculo de Cultura: Expressando os sentimentos.
No segundo Círculo de Cultura estiveram presentes nove
puérperas, porém ocorreu a desistência de duas participantes, por conta
do desestímulo provocado pelo estado clínico instável de seus filhos. O
encontro teve como objetivo favorecer a integração das participantes do
Grupo, permitir a expressão dos sentimentos visando a compreensão
da relação com a autoestima e avaliar a satisfação das puérperas em
relação às atividades.
A princípio, realizou-se o acolhimento com a atividade “Linha
do tempo”. Em uma folha de papel, as mães deveriam desenhar fatos que
marcaram a trajetória de suas vidas em cada fase: Infância, adolescência
e maturidade. Indicou-se também que elas poderiam escrever palavras
que representassem cada fato. As mães foram convidadas a contar
um pouco da sua história de vida e de seu passado, permitindo que se
conhecesse a realidade de cada uma.
A partir de suas falas foi possível inferir que grande parte
das participantes já teve algum problema emocional ao longo da
vida. Foram relatadas depressão na adolescência e perda dos pais na
infância, gerando grande conflito emocional e problemas psicológicos.
Posteriormente, realizou-se a técnica “Expressão dos Sentimentos”, que
permitiu uma discussão acerca dos sentimentos de cada participante
e de sua relação com a manutenção da autoestima. Essa atividade
foi desenvolvida com o uso de balões de diversas cores. Cada cor
representava um sentimento: vermelho - o que me deixa feliz; amarelo
- o que me deixa triste; preto - o que me deixa com medo; azul - o que
me deixa com raiva.
Cada participante escolheu uma cor e a maioria relatou sentir
medo de pessoas falsas, e tristeza por estar com o filho hospitalizado.
Depois de todas falarem sobre suas emoções, solicitou-se que fizessem
com o balão o mesmo que gostariam de fazer com aqueles sentimentos,
então as mães estouraram, encheram, jogaram ou reduziram o tamanho
do balão. O momento final do Círculo se deu com a utilização da “Técnica
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de Avaliação”, a partir da pergunta “O que este encontro representou
para você?”. De forma espontânea, cada puérpera foi relatando como se
sentia após a atividade. Algumas disseram estar mais tranquilas, com
uma sensação de poder conversar sobre fatos importantes da sua vida e
expor sentimentos que muitas vezes as fragilizam e entristecem, outras
se sentiram mais fortes por lembrarem-se de ter superado momentos
difíceis em outras fases da vida. Percebe-se assim a importância da
construção de um diálogo efetivo para compreender a realidade e os
sentimentos das puérperas.
3º Círculo de Cultura: Cuidando de si mesmo.
No terceiro Círculo de Cultura estiveram presentes nove
puérperas. Ele teve por objetivo promover o relaxamento das puérperas,
proporcionar um momento de autocuidado e aumento da autoestima e
avaliar a satisfação das puérperas em relação às atividades. A princípio,
foi realizada a acolhida, inspirada na técnica “Ouvindo Música”, em que
se utiliza uma música para criar um clima acolhedor.
Foi proposta uma reflexão por meio de uma mensagem aliada ao
fundo musical. Nesse momento, solicitou-se que as mães procurassem
potencializar pensamentos positivos, esquecer momentaneamente os
problemas, imaginar coisas boas e escutar com atenção a mensagem
“Quando comecei a me amar”. Após a leitura da mensagem, houve um
momento de relaxamento através de massagens, com o intuito de ajudar
na preparação para o segundo momento. Em seguida, foi executada a
técnica “Hora da beleza”.
Nesse momento, distriubuiu-se maquiagem e acessórios para
proporcionar um momento de autocuidado. As mães mostraram-se
entusiasmadas, maquiando-se, arrumando cabelos e sobrancelhas.
Depois disso, fez-se uma sessão de fotos (autorizadas) para confecção de
um mural de recordação. Para a montagem do mural, solicitou-se que
cada puérpera olhasse para sua imagem e se descrevesse antes e depois
da “Hora da Beleza”. A partir de suas descrições, foi possível notar o
reconhecimento da importância da autoestima e do autocuidado.
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“(...) Não
me
reconheci, como
sou
bonita. (...)”
Puérpera Iris.
“(...) Essa da foto sou eu, quando penso
que vou superar essa dificuldade, por isso
fiquei tão bonita, estava precisando de um
momento assim. (...)”
Puérpera Hibisco.
Após a construção do mural, as puérperas, ainda muito
empolgadas com a atividade, pediram para guardar as fotos consigo,
para que futuramente pudessem lembrar que, apesar dos momentos
difíceis, vivenciaram um momento de descontração e de autocuidado.
O momento final do Círculo se deu com a utilização da “Técnica de
Avaliação”.
Com base nas falas das mulheres, percebeu-se que as atividades
desenvolvidas tiveram um impacto positivo, pois elas relataram que
apreciaram o momento e que algo semelhante deveria acontecer
mais vezes, já que passam muito tempo no hospital pensando apenas
no sofrimento do filho, o que gera tristeza e ansiedade e impede que
tenham ânimo até para pensarem em si mesmas.
CONCLUSÕES
Por tudo isso, percebeu-se a necessidade de um cuidado mais
holístico com essas mães, que passam grande quantidade de tempo
ociosas e aflitas, pois o estresse e as angústias que as acometem podem
repercutir em adoecimentos.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional vem ocorrendo de forma
acelerada no Brasil e no mundo. Até a década de 60, as características
demográficas do pais indicavam uma população bastante jovem, com
altas taxas de natalidade e taxas de mortalidade. A partir de então, teve
início o processo de transição demográfica com redução das taxas de
natalidade e mortalidade juntamente com aumento da expectativa de
vida (FERREIRA; FERREIRA; ESCOBAR 2012). As projeções indicam
quem, em 2020, a população de idosos no Brasil será mais de 26,2
milhões de indivíduos, representando quase 12,4% da população total
(NUNES; BARRETO; GONÇALVES 2012).
Com o aumento do número de idosos, percebe-se os efeitos
negativos do envelhecimento, que é acompanhado por alterações
graduais e progressivas que podem causar limitação funcional. Algumas
dessas alterações orgânicas, tais como a perda de forca muscular,
resistência e agilidade, sobrepostas as doenças crônicas pré-existentes,
geram incapacidades e comprometem a autonomia e a capacidade
funcional do idoso (FERREIRA; FERREIRA; ESCOBAR 2012).
Por isso, busca-se o envelhecimento saudável, que estar
relacionado a diversos fatores, dentre eles a pratica regular de exercício
físico, que atenua os desgastes físicos causados pelo envelhecimento.
Para Ueno et al. (2012) a realização de exercício físico contribui de
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maneira significativa para recuperação, manutenção e promoção
da saúde e consequentemente da qualidade de vida. Diante disso,
o projeto Idade Ativa, criado em 2011, tem o objetivo de promover
benefícios para saúde de idosos menos favorecidos através da
pratica regular de exercício físico, oferecendo aulas de ginastica e
hidroginástica ministradas por acadêmicos da educação física com
apoio de acadêmicos da enfermagem, com supervisão do coordenador.
Além disso, o projeto proporciona aulas de educação em saúde, para
que hábitos de vida saudável sejam levados para o contexto familiar
atingindo maior número de pessoas. A educação em saúde também tem
o objetivo de levar os participantes a terem maior conhecimento sobre
suas patologias e como a atividade física e alimentação saudável podem
interferir para minimizar efeitos patológicos e contribuir para o dia a
dia mais ativo.
O projeto também tem papel fundamental no controle do
sedentarismo, pois alguns participantes não praticam atividades extras.
As atividades são realizadas de forma coletiva, porém, com atividades
diferenciadas para os que não conseguem realizar os exercícios
propostos, seja por falta de aptidão física ou questões patológicas,
como é o caso de um dos participantes que sempre recebeu cuidados
diferenciados por ter miastenia gravis, doença que não tem cura e
causa enfraquecimento e fadiga acelerada dos músculos voluntários.
Os monitores atuam no incentivo a participação em eventos externos,
geralmente caminhadas organizadas por outras instituições. No
decorrer do ano, o projeto comemora datas festivas com o intuito de
proporcionar momentos lúdicos e diferenciados.
METODOLOGIA
A experiência como monitora do projeto Idade Ativa teve início
em maio de 2015 com as atividades sendo realizadas na Academia
de Ginastica de Sobral (AGIS) localizada no Centro de Ciências da
Saúde (CCS). As aulas ocorrem nas quartas e sextas-feiras das 7 às 8
horas.
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Inicialmente, é realizado o cronograma mensal das atividades
a serem realizadas e o assunto da educação em saúde, como mostra a
tabela abaixo:
Tabela 01- Modelo de cronograma mensal das atividades.
CRONOGRAMA MENSAL
Ginástica – quarta-feira

Hidroginástica – sexta-feira

1ª semana

Aeróbica

Aeróbica + localizada

2ª semana

Localizada

Aeróbica

3ª semana

Aeróbica

Aeróbica + localizada

4ª semana

Breve aquecimento +
educação em saúde

Aeróbica + localizada

Após a organização do cronograma são selecionados
monitores para cada aula, sendo que a ginastica e a hidroginástica
tem com estrutura base aquecimento/ alongamento, parte principal e
alongamento final. O aquecimento é composto por exercícios de baixa
a moderada intensidade com o objetivo de tirar o indivíduo do estado
de repouso. O alongamento pode ser realizado junto ao aquecimento ou
logo após trabalhando músculos específicos.
A parte principal é o momento mais importante da aula, que
é dividido em aeróbica e/ou localizada. A parte aeróbica deve ser mais
intensa que o aquecimento e os exercícios localizados são divididos em
circuito. E ao final, alongamento para relaxar. No caso do participante
com miastenia gravis todas as aulas são de exercício localizados. Além
disso, é planejado a forma que será abordado o tema da educação em
saúde que ocorre na última quarta-feira do mês.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
É notável que os participantes regulares há mais tempo
no projeto tem capacidade funcional superior aos que chegaram
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recentemente e aos que frequentam de forma irregular. Mas, é
perceptível nos novos participantes uma evolução gradativa da força
muscular, flexibilidade e condicionamento aeróbico. Para Fidelis et al.
(2013) a manutenção ou ganho de flexibilidade e força muscular é uma
meta importante no controle da saúde de idosos, pois a perda da força,
associada à diminuição da flexibilidade, afeta o equilíbrio, a postura e o
desempenho funcional, aumentando o risco de quedas e dificultando a
realização das atividades da vida diária.
Contudo, todos demonstram bom desempenho motor e
capacidade de realizar as atividades da vida diária (AVD’s), elevando
significativamente o bem-estar físico que para Camões et al. (2016) está
intimamente ligado a qualidade de vida. Porém, é importante ressaltar
que ao se observar os participantes percebe-se que eles frequentam o
projeto não só pela saúde física, mas também pela saúde psicológica,
fazendo das atividades um momento de lazer e alivio do estresse.
Por isso, esse projeto busca vivenciar o lazer associado a pratica
de exercício físico com atividades lúdicas que promovem o bem-estar
psicológico e interação social. Segundo Rocha et al. (2011), a atividade
física favorece a diminuição do estresse, da angustia e da ansiedade,
renovando as energias e proporcionando prazer, relaxamento e bemestar aos seus praticantes, contribuindo na prevenção e recuperação
das morbidades psíquicas.
CONCLUSÕES
A prática regular de atividade física traz diversos benefícios
para o idoso ao longo do tempo, dentre eles mantê-lo apto para as suas
funções e atividades da vida diária, permitindo uma vida com menos
dependência. Portanto, conclui-se que o projeto Idade Ativa contribui
de maneira significativa para promoção da saúde física e mental dos
idosos, ao propiciar por meia da atividade física envelhecimento ativo e
mais saudável.
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projeto de reeducação alimentar e atividade
física: juntos na medida certa
Jordão Viana Chaves
Cláudio Henrique da Silva Borges

INTRODUÇÃO
Uma alimentação inadequada aliada ao sedentarismo
influencia a prevalência de uma série de doenças crônicas, como a
obesidade, podendo comprometer a qualidade de vida e a longevidade
da população. A obesidade é uma doença crônica que envolve fatores
sociais, culturais, psicológicos, ambientais, comportamentais, genéticos
e metabólicos. É caracterizada pela acumulação de gordura corporal
resultante do desequilíbrio entre a ingestão alimentar e o gasto de
energia.
Constitui ainda um fator de risco para o desenvolvimento e
agravamento de outras doenças como a diabetes tipo II, hipertensão
arterial, doenças cardiovasculares, osteoartrite, colecistopatias e
alguns tipos de cancro, entre outras. Para, além disso, são também
significativas as consequências que podem surgir ao nível da saúde
mental. A obesidade pode comprometer o bem-estar psicológico e social,
causando perturbações na autoestima e na satisfação com a imagem
corporal, ao originar situações de preconceito ou discriminação.
Por todas estas razões, a obesidade é, atualmente, um dos
mais graves problemas de saúde pública nos países desenvolvidos.
Se não forem adotadas medidas rígidas no que tange à prática de
atividade física e aos comportamentos alimentares, estima-se que mais
de 50% da população mundial será obesa em 2025, de acordo com a
Plataforma contra a Obesidade. Assim, incidindo no desenvolvimento
de comportamentos saudáveis através da promoção de bons hábitos
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alimentares e de uma vida mais ativa, a Secretaria Municipal de
Saúde de Itapajé, através da iniciativa dos Profissionais de Educação
Física do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) decidiu lançar
o programa pajé, através da iniciativa dos Profissionais de Educação
Física do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) decidimos lançar
o programa pajé, através da iniciativa dos Profissionais de Educação
Física do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) decidimos
lançar o programa “ JUNTOS NA MEDIDA CERTA” com o objetivo de
contribuir para a redução dos números de excesso de peso e obesidade
na população Itapajeense proporcionando uma melhor qualidade de
vida nestes indivíduos.
METODOLOGIA
O objetivo da implementação do programa de Reeducação
Alimentar e Atividades Físicas - Juntos na Medida Certa incide na
adoção de estilos de vida mais saudáveis através da prática regular de
atividade física estruturada, aliada a um plano alimentar adaptado às
necessidades e objetivos de cada indivíduo, por técnicos especializados,
tendo como objetivos e propostas:
•
•
•
•
•

Prevenção e controle de patologias/doenças crônicas;
Diminuição dos fatores de risco;
Reeducação alimentar;
Melhoria da autoestima;
Diminuição do mal estar físico e psicológico.

A obesidade tem uma incidência igual ou mesmo superior à das
doenças infeciosas e da desnutrição. É a segunda causa de morte, depois
do tabagismo, possível de ser prevenida. Além das consequências para
a saúde, o sobrepeso e a obesidade também acarretam consequências
socioeconómicas substanciais. Os custos do excesso de peso para os
sistemas de saúde são altos e envolvem gastos com o tratamento da
obesidade e suas consequências, como a redução da produtividade
e o absenteísmo devido à doença ou incapacidade. Nos países
desenvolvidos, as despesas associadas à obesidade são cerca de 2 a 7%
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dos custos totais com a saúde; as doenças associadas ao excesso de peso
podem ser responsáveis por 10 a 15% dos custos de saúde, de acordo
com a International ObesityTask Force. A proposta desse trabalho foi
realizar ações voltadas para a saúde de 20 trabalhadores da Secretaria
de Saúde do Município de Itapajé, no período de setembro a outubro de
2015. Segundo as tabelas a seguir:

CONCLUSÕES
Conclui-se que foi bastante relevante fazer-se uma ação
multiprofissional. Foi de total importância a adesão e apoio da
Secretaria Municipal de Saúde, assim como, a prontidão da equipe
multiprofissional e participantes da mostra inicial. Algumas
dificuldades foram encontradas, tais como, os participantes trabalham
em escala de plantões, sendo assim, houve dificuldade em pactuar ações
principalmente as de atividades físicas, que foram disponibilizadas
semanalmente aos participantes. Todavia, foi possível mostrar-lhes
alternativas para conseguirem manter um ritmo de trabalho, boa
alimentação e atividades físicas conforme permitirem suas escalas
laborais.
REFERÊNCIA
OLIVEIRA, Ricardo Jacó de. Saúde e Atividade Física: Algumas
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programa de hidroginástica: importância do
cuidar, ouvir e sentir o idoso
Mayla Tomaz De Souza
Maria Danielle Silva Paula
Clara de Maria Oliveira Lopes
Ana Patrícia Guimarães Rodrigues

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o perfil demográfico e epidemiológico
da população brasileira tem mudado rapidamente. Ao contrário da
transição demográfica dos países desenvolvidos, que ocorreu de forma
lenta e acompanhando a elevação da qualidade de vida, no Brasil essa
mudança vem acontecendo de forma rápida e desvinculada de uma
política social favorável (VARGAS; LARA; CARPES, 2014). O processo
de envelhecimento está associado a mudanças fisiológicas, psicológicas
e sociais no indivíduo.
Entre as diversas modificações, as mais limitantes são a
diminuição da capacidade funcional e o surgimento ou agravamento de
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Diante desse contexto,
a busca por um envelhecimento saudável e por uma boa qualidade de
vida na terceira idade é fundamental (ALMEIDA et al., 2015). Portanto,
a adoção de hábitos de vida saudável, como a prática de atividade física,
se torna imprescindível (SONATI et al., 2014). Para o idoso a atividade
física contribui diretamente na melhoria e manutenção das funções
do aparelho locomotor e cardiovascular, diminuindo os efeitos do
desuso e das doenças crônicas, prevenindo e/ou minimizando perdas e
incapacidades (COELHO et al. 2014).
O Laboratório de Fisiologia do Esforço (LAFESF), desenvolve o
projeto Avaliação e Prescrição de Exercício para População com Doenças
Crônico-degenerativas com diversas atividades físicas, dentre elas a
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hidroginástica para idosos. A hidroginástica é bastante recomendada
para idosos por ser uma atividade diferenciada ao proporcionar impacto
reduzido sobre as articulações, melhora do retorno venoso, redução dos
inchaços, maiores amplitudes de movimento e estabilidade postural
pela frequente busca do equilíbrio corporal ocasionado pela constante
movimentação da água (SILVA et al. 2016).
É importante ressaltar, que antes desse projeto poucos
participantes realizavam alguma prática corporal, seja por falta de
informação ou ambientes que ofereçam esse tipo de atividade para o
público idoso. Quanto a hidroginástica, existem maiores restrições dessa
atividade. Possivelmente, por ser uma atividade que demanda certo
financeiro e não tem políticas públicas que ofereça de forma gratuita
para a população. No entanto, os participantes frequentavam o projeto
não só em busca de aptidão ou saúde física, mas como um momento de
lazer, em um ambiente atrativo e de pouco acesso para esse público, a
piscina. Portanto, o grupo de hidroginástica foi criado sobre os pilares
de cuidar, ouvir e sentir o idoso, com o objetivo de promover através
da atividade física, hábitos de vida saudáveis para um envelhecimento
bem-sucedido.
METODOLOGIA
O grupo de hidroginástica existe desde dezembro de 2015, com
atividades sendo realizadas na Academia de Ginástica de Sobral (AGIS),
localizada no Centro de Ciências da Saúde (CCS). As aulas ocorrem nas
terças e sextas-feiras das 17 às 18 horas. As aulas são programadas e
executadas por estudantes de educação física e supervisionadas pela a
coordenação do LAFESF.
Tabela 01: Cronograma geral das aulas de hidroginástica.
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
1ª Etapa:

2ª Etapa:

3ª Etapa:

4ª Etapa:

Aulas

08 aulas

20 aulas

15 aulas

10 aulas

temáticas: 5
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Adaptação ao

Exercícios

Exercícios

Exercícios

meio liquido/

aeróbicos

aeróbicos

aeróbicos/

Dinâmicas e

Introdução a

leves a

moderados a

exercícios

festividades

natação

moderados

intensos

localizados

TOTAL DE AULAS

58

Muitos participantes não sabem nadar, por isso as primeiras
atividades com o grupo foram de adaptação ao meio líquido e introdução
a natação, para que todos se sentissem seguros durante execução
dos movimentos. E de forma progressiva aumentou-se a intensidade
das aulas aeróbicas até ser introduzido os exercícios localizados. Há
também aulas lúdicas e com temas festivos.
Tem-se quatro monitores que participam da hidroginástica.
Sendo um fora da piscina e três dentro, para que os participantes
possam executar de maneira correta os exercícios propostos. Em caso de
necessidades especiais, os participantes são atendidos individualmente,
de modo a preservar um dos pilares do projeto, o cuidado com o
participante. Todo participante que chega ao grupo passa por um
processo de avaliação física, para que os monitores possam conhecer
o indivíduo e prescrever os exercícios conforme suas necessidades.
Também é feito uma triagem da pressão arterial antes e após as
atividades como forma de controle dos riscos e acompanhamento dos
participantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Fazem parte do projeto 22 idosos, com predominância
feminina, que para Silva et al. (2016) isso se deve ao fato das mulheres
se preocuparem mais com a saúde do que os homens, buscando
diversos meios preventivos. Dentre esses idosos, 13 são hipertensos o
que condiz com o estudo de Barbosa et al. (2012), no qual ele afirma
que a prevalência de hipertensão em idosos chega a ser superior a 60%.
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Por esse motivo, tem-se o cuidado de aferir a pressão dos participantes
antes e após a realização das atividades, para melhor controle de riscos.
Igualmente importante, são as informações acerca da participação
desses indivíduos em outros programas de atividades físicas, para
classifica-los (mesmo que provisoriamente) como ativos ou inativos,
pois isso irá interferir diretamente no planejamento das aulas. Outro
dado relevante, é saber o que os participantes esperam da prática da
hidroginástica. Com isso elaborar um plano de aula que posso atender
a essa necessidade, mesmo que em partes.
Tabela 02: Objetivo dos idosos em participar da hidroginástica.
Variáveis

N

%

Praticava atividade física anteriormente

6

27,2

Manutenção da Saúde

9

40,9

Alívio das Dores

6

27,2

Disposição

4

18,1

Bem-Estar

3

13,6

Objetivo em participar da hidroginástica:

Podemos observar que apenas 27,2% dos participantes
praticavam alguma atividade física antes de entrarem no grupo de
hidroginástica, levando a conclusão que poucas pessoas mantêm estilo
de vida saudável, seja por falta de informação ou acesso a locais que
atendam ao público idoso de forma gratuita.
Em relação ao objetivo dos participantes em praticarem
hidroginástica 40,9% afirmaram ser para manutenção da saúde,
pois esses viram a prática de atividade física como um dos meios de
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promover um bom estado de saúde, seja físico ou mental, tornando
esses indivíduos ativos físico e socialmente. Quanto ao quesito alivio
das dores, 27,2% afirmaram ser esse o motivo para estarem no grupo,
portanto, constata-se que esses participantes são acometidos por
transtornos osteomusculares que podem dificultar a realização das
atividades do cotidiano. Também foi possível observar que 18,1% estão
buscando mais disposição, levando a crê que são indivíduos ociosos sem
ocupação no tempo livre. E 13,6% buscam bem-estar, satisfação com
o corpo e mente, provavelmente esses não têm nenhum agravamento
patológico.
CONCLUSÕES
Conclui-se que o grupo de hidroginástica para idosos tem
grande relevância social, por oportunizar a esses indivíduos, momentos
de práticas corporais que auxiliam na promoção da saúde e atenuam
os efeitos deletérios do envelhecimento. Portanto, esses idosos terão
maior independência funcional e estarão aptos por mais tempo a
desenvolverem suas atividades da vida diária sem grandes prejuízos
como perda de força e dores osteomusculares. Espera-se que mais idosos
conheçam o projeto e novas análises sejam realizadas, com o objetivo
de destacar a importância da atividade física regular para promoção
da saúde do idoso. Todavia, são necessários mais estudos acerca da
influência da hidroginástica nos âmbitos físico, social e psicológico.
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processo de territorialização como inserção
inicial de estudantes de enfermagem ao campo
da atenção básica
Kairo Cardoso da Frota
Lucas Teixeira de Sousa Santos
Maria Aparecida Fernandes Cardoso
Rafaella Beatriz de Aguiar
Maria Adelane Monteiro da Silva

INTRODUÇÃO
O contexto no qual a experiência aqui é relatada se dá de uma
atividade realizada pelos estudantes do segundo semestre da graduação
de enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú no ano de
2016, como complementação prática da disciplina de Atenção Básica
à Saúde II (ABS II), a territorialização. A importância da realização
da territorialização por estudantes no início do curso de enfermagem
se deu aliada à justificativa da relevância deste processo representar
importante instrumento de organização dos processos de trabalho e
das práticas de saúde, posto que as ações de saúde são implementadas
sobre uma base territorial detentora de uma delimitação espacial
previamente determinada (MONKEN e BARCELOS, 2005).
Assim, a experiência de adentrar em um território como
primeiro contato prático à atenção básica para conhecer sua realidade
e suas características geográficas, sociais, políticas e econômicas,
gerou uma percepção da realidade que vai além de prestar cuidados
aos pacientes, mas que predispõe um conhecimento profundo da
comunidade, o que nos alertou para atuações de caráter coletivo e que
visem intervenções baseadas nas peculiaridades locais.
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METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência de estudantes do Curso
de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú, no 2º
período, realizado no mês de maio de 2016, no território do bairro das
Pedrinhas, no município de Sobral-CE. As ações aconteceram por meio
de visitas técnicas ao território, contando com os apoios dos agentes
comunitários de saúde e da gerente do Centro de Saúde da Família, em
busca de conhecer a historicidade do bairro, caracterização do perfil da
população, das condições sociais e culturais, além do diagnóstico de
saúde da comunidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A territorialização é definida, segundo o Roteiro para
Territorialização da Secretaria de Saúde de Sobral (2014), como um
“elemento desenvolvido para a Estratégia de Saúde da Família na
obtenção de informações e formulação de diagnósticos sobre as reais
condições de vida e da situação de saúde da população”. Desse modo, a
tarefa de territorialização adquire, pelo menos, três sentidos diferentes
e complementares: demarcação de limites das áreas de atuação dos
serviços; reconhecimento do ‘ambiente’, da população e da dinâmica
social existentes nessas áreas; e estabelecimento de relações horizontais
com outros serviços adjacentes e verticais, como centros de referência
(PEREIRA e BARCELLOS, 2006).
O processo iniciou-se com uma reunião com a enfermeira
responsável pelo território abrangido. A conversa configurou-se
em torno do esclarecimento sobre a história do local, a ocupação
geográfica, os principais acontecimentos e as principais características
epidemiológicas da região. Neste mesmo dia colheu-se, sobretudo, muitos
dados específicos do local que eram exclusivamente de conhecimento
dos profissionais de saúde. Já no segundo momento, acompanhados
do ACS, realizamos visitas aos principais equipamentos sociais,
percorremos as principais ruas da região e conhecemos os moradores
mais antigos do território, objetivando adquirir dados específicos que
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não seriam apresentados dentro da unidade. Investigamos como as
pessoas percebem sua realidade e como se dá a apreensão da realidade
pelos moradores. Nesse processo, desvendaram-se as problemáticas,
potencialidades e contradições da comunidade. Assim, essa etapa da
territorialização oportunizou ainda mais a compreensão do cotidiano
dos moradores por ter viabilizado o conhecimento de práticas subjetivas
dos costumes, hábitos, histórias e fluxos locais.
A experiência mais rica foi a de visitar o Conselho de Saúde e
Desenvolvimento Social, que tem como finalidade discutir a respeito
das necessidades sociais da população. Conversou-se com o diretor
deste conselho e percebeu-se o seu engajamento nas ações que dizem
respeito à melhoria das condições de vida dos moradores. Aliadas
a reunião no CSF com a gerente e a visita com o ACS percebeu-se a
riqueza de informações obtidas nesses dois dias decorrentes da
complementaridade entre as ações. Logo, a prática de construir a
territorialização das Pedrinhas nos levou a conhecer o território
populacional assistido pelo CSF além de suas características fixas, mas,
sobretudo, nos fez reconhecer fluxos organizacionais de fragilidades
e potencialidades que influenciam diretamente no processo saúdedoença da população, reflexo do que objetiva a atenção básica.
CONCLUSÕES
Tratou-se de uma experiência única pois foi possível perceber
que a atuação do enfermeiro vai além dos muros do Centro de Saúde
da Família e que a territorialização propicia uma relação mais próxima
com a comunidade. Foi notório que a experiência refletiu diretamente
sobre a compreensão usual diante da configuração dos serviços de
saúde, já que se entrou em contato com o instrumento que faz toda a
atenção básica funcionar. Percebeu-se também a grande relevância em
se realizar o processo de territorialização anualmente, por seu carácter
ser de análise atual, transformando-se de acordo com as alterações no
estilo de vida, nos costumes e nos hábitos populacionais. Além disso,
o estudo ampliou os conhecimentos acadêmicos, de modo que se pôde
associar o futuro ofício não apenas como uma atuação isolada que
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realiza procedimentos específicos, mas como uma profissão que atua
diretamente com a interdisciplinaridade e a intersetorialidade, diante
dos diversos tipos de problemas de saúde, causados por predisposições
ambientais, em que está inserida a comunidade.
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práticas corporais no sus: saúde, movimento
e qualidade de vida no município de itapajé no
ceará
Cláudio Henrique da Silva Borges
Jordão Viana Chaves

INTRODUÇÃO
As estatísticas a respeito do crescimento do sedentarismo têm
relação direta com o acelerado avanço tecnológico que produz bens
para o conforto das pessoas. Esse estilo de vida que provocou mudanças
no perfil econômico, social e cultural, também é considerado hoje como
o principal fator de risco para o aumento do surgimento de doenças
crônicas não transmissíveis, entre tantas, obesidade, enfermidades
cardiovasculares, diabetes mellitus e doenças cerebrovasculares que se
tornaram verdadeiras epidemias.
Na tentativa de reverter essa situação a Organização Mundial
de Saúde OMS tem priorizado ações para o tema, e uma delas foi à
inclusão da atividade física na agenda mundial da Saúde Pública.
As PC têm um espectro de indicações bastante amplo e oferecem
vários benefícios, sendo indicadas para qualquer pessoa interessada
em prevenção e promoção à saúde. Usuários com dores no corpo,
problemas articulares, posturais ou outros, assim como a necessidade
de uma maior socialização, constituem indicações importantes.
A eficácia das PC está diretamente relacionada com a disposição
individual para a prática regular e sistemática do autocuidado. Além
disso, não há quaisquer efeitos secundários negativos se o método
e os limites físicos individuais forem devidamente respeitados.
Cientificamente definida como qualquer movimento produzido pela
musculatura esquelética que produza gasto enérgico acima do normal,
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a atividade física, principalmente na saúde, é costumeiramente
difundida e compreendida como sinônimo de movimento. Mover-se, de
preferência 30 minutos por dia em cinco ou mais dias da semana, é uma
recomendação quase universalmente preconizada pelas organizações
de saúde e centros nacionais e internacionais de pesquisas no campo da
aptidão física.
Na década de 90, o Ministério da Saúde dedicou especial
atenção ao debate acerca da promoção da saúde, institucionalizando
a discussão e arrolando algumas experiências nacionais neste campo
com o objetivo de contemplar elementos constitutivos das elaborações
conceituais e operacionais necessários à constituição e implementação
de uma política pública. Em março de 2006, foi lançada a Política
Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), com sete eixos temáticos de
atuação, entre os quais, as práticas corporais/atividade física. A inserção
das práticas corporais/atividade física ocorreu no decurso histórico do
processo de construção da PNPS, em especial como enfrentamento da
prevalência ascendente das doenças do aparelho circulatório como,
com base em evidências científicas dos benefícios desses dois fatores
de proteção frente às doenças do aparelho circulatório (BRASIL, 2006)
Assim, no contexto do SUS, entendendo a produção da saúde como
resultante dos determinantes e condicionantes sociais da vida, é que
o eixo temático das PCAF, nos termos previstos na PNPS, se resinifica,
vislumbrando novas possibilidades de organização e de manifestação.
Nos tempos atuais, é óbvia a relação do exercício Físico
com a Saúde, mas as vantagens dependem de ações planejadas que
considerem o foco epidemiológico, monitoramento e avaliação.
(BRASIL, 2008). Em termos específicos das PCAF devem ser
considerados a ampliação do olhar sobre a existência ou não de espaços
públicos de lazer ou da quantidade de grupos presentes, para abranger
também as ações organizadas dentro das próprias unidades de Saúde
da Família. O trabalho com grupos deve proporcionar a compreensão
processual do significado do lazer para as comunidades e de como as
pessoas identificam e se relacionam com os espaços de lazer existentes;
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reconhecendo que a construção da identidade com o espaço de lazer
é um fato social, cuja compreensão permitirá identificar as relações
determinantes que os sujeitos estabelecem com as PCAF que já realizam
e que venham a realizar. A política nacional de promoção de saúde define
as seguintes ações: oferta de práticas corporais/atividades físicas para
toda a comunidade; aconselhamento/divulgação sobre os benefícios
das mudanças no estilo de vida; intersetorialidade e mobilização de
parceiros; monitoramento e avaliação da efetividade das estratégias
(BONFIM et al, 2012). Nesse contexto as práticas grupais constituem
importante recurso no cuidado aos usuários da Atenção básica,
principalmente relacionada a determinadas patologias (hipertensão,
obesidade, diabetes). (BRASIL, 2014). O grupo de Práticas Corporais
Saúde, Movimento e Qualidade de vida foi uma iniciativa da equipe da
Esf Mário Moreira que cobre grande parte do território central da sede
do município de Itapajé.
Com essa proposta, a equipe buscava uma alternativa
não medicamentosa para prevenir agravos e melhorar a vida dos
hipertensos e diabéticos da área. O projeto foi crescendo e conseguindo
cada vez mais adeptos e parceiros. Sob a orientação de um profissional
de Educação Física e a colaboração das ACSs, as atividades envolviam
exercícios leves a moderados três vezes por semana no estádio municipal
que posteriormente se tornou inviável nos períodos de chuva. Com a
implantação do NASF no município em 2009, o grupo passou a ter o
apoio não só da unidade, mas de toda a equipe multiprofissional.
As atividades passaram a ser realizadas na Praça da Matriz,
espaço ainda não ideal, mas pela localização proporcionou uma
acessibilidade maior de usuários de outros territórios. Atualmente temos
cadastrados 150 participantes de diversos bairros que compreendem
as ESFs (Mário Moreira, Carnaubinha, Dona Duquesa, Sede I, sede
II, Cruzeiro e Camilo Castelo.) O presente estudo busca avaliar as os
processos vivenciados no grupo de Práticas Corporais considerando
desde o planejamento, o perfil dos participantes, a execução das
atividades e os impactos concretos e subjetivos no sistema de saúde
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local, principalmente na Atenção Básica. Ampliar o olhar sobre a
existência ou não de espaços públicos de lazer ou da quantidade de
grupos presentes, para abranger também as ações organizadas dentro
das próprias unidades de Saúde da Família.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória com
abordagem qualitativa, realizada com o público atendido pelo Grupo
de Práticas Saúde, movimento e Qualidade de vida do centro do
Município de Itapajé-CE, caracterizando-os quanto aos aspectos
sóciodemográficos, epidemiológicos, e fatores de proteção de saúde
além dos impactos concretos e subjetivos nos usuários e no sistema
de saúde local. As informações adquiridas são baseadas nos registros
de anamnese e avaliação corporal realizada periodicamente pelos
profissionais de Educação Física do Núcleo de Apoio a Saúde da Família.
Constam nesse questionário itens relevantes necessários à
pratica de exercícios que servem de base para comparar resultados.
A coleta de dados foi realizada de forma descritiva utilizando valores
absolutos. Inclusos dados biomédico e clínico: índice de massa corporal
(IMC), circunferência abdominal, pressão arterial. A partir da busca
desde dados foi selecionada uma amostra de 40 participantes ativos
cadastrados e avaliados no período de julho a novembro de 2015.
Os dados sociodemográficos estão relacionados aos prontuários das
unidades de Saúde da Família.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os objetivos propostos, foram analisados os
resultados da amostra de usuários do grupo de práticas corporais no
município de Itapajé – CE com integrantes de diversos bairros que
compreendem as ESF: Mário Moreira, Carnaubinha, Dona Duquesa,
Sede I, sede II, Cruzeiro e Camilo Castelo. A população estudada é
composta 93% de mulheres, 64% são idosos, 70% aposentados. Sobre
o estado civil, 66% são casados, 22% solteiros e 12% viúvos. 90% são
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alfabetizados, 95% têm filhos e nenhum mora sozinho. O diagnóstico
nutricional da avaliação inicial baseada no IMC realizado em julho
de 2015 revelou que 36,7% estavam em situação de obesidade, 39%
sobrepeso, 23% peso ideal e 1,3% sob peso.
A hipertensão é o problema de saúde mais evidente no grupo,
atingindo 62,6% dos participantes. As principais queixas citadas na
anamnese revelaram indisposição, dificuldade para realizar certos
movimentos, ansiedade, dores nas costas e articulações. Todas as
atividades do grupo são planejadas a partir dessas informações. O
diagnóstico nutricional da avaliação final (novembro 2015) com base
no IMC apresentou avanços consideráveis na redução de peso: a
porcentagem de obesos que era de 36,7% reduziu 30,7%, Sobrepeso de
39% para 35% consequentemente os participantes que alcançaram o
peso ideal cresceu de 23% para 33% e o índice de sob peso permaneceu.
As atividades têm colaborado para melhoria desses índices,
além de outros benefícios, como a redução do uso de medicamentos,
pressão estabilizada, melhoria nas valências físicas, disposição,
autoestima, socialização e de maneira geral um avanço na qualidade
de vida deste público. Menos adoecimento representa de forma global
para o sistema, menos filas de espera, menos gastos com medicamentos,
melhoria dos serviços e efetivação das práticas corporais ampliando o
acesso à saúde. Apesar da importância de todas as especialidades para o
atendimento individual e coletivo, o profissional acaba sendo quem fica
mais tempo com os participantes.
Por esse motivo tem uma responsabilidade maior em identificar
práticas atraentes e identificar as prioridades de intervenções. O
cadastro e anamnese são ferramentas essenciais nesse processo. Como
vimos, é importante conhecer as características dos usuários e do
território, considerando os aspectos sociais, econômicos e culturais
do público. Esse controle não é novidade nos processos de trabalhos
das equipes, mas era uma deficiência que vem sendo superada. Essas
informações são de suma importância para o acompanhamento e
comparação de resultados individuais, coletivos e o impacto direto na
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unidade de referência e no sistema de saúde do município.
CONCLUSÕES
Sabemos que a avaliação física é extremamente importante,
visto que proporciona segurança para uma adequada orientação de
exercícios e contribui para se conhecer o perfil dos usuários atendidos,
reconhecendo seus limites, suas potencialidades e necessidades, além
de proporcionar uma maior aproximação e estabelecimento de vínculo
por meio da prática da escuta do profissional com os usuários. Todos
esses processos são importantes na ampliação da compreensão sobre
a existência de espaços públicos de lazer ou da quantidade de grupos
presentes, para abranger também as ações organizadas dentro das
próprias unidades de Saúde da Família.
O trabalho com grupos deve proporcionar a compreensão
processual do significado do lazer para as comunidades e de como as
pessoas identificam e se relacionam com os espaços de lazer existentes;
reconhecendo que a construção da identidade com o espaço de lazer
é um fato social, cuja compreensão permitirá identificar as relações
determinantes que os sujeitos estabelecem com a PCAF que realizam e
venham a realizar.
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empoderamento do aluno: relato baseado
nas vivências enquanto ligante da liga de
enfermagem em saúde da família (lesf)
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INTRODUÇÃO
A extensão universitária, juntamente com o ensino e a
pesquisa, forma o tripé do ensino nas universidades brasileiras,
principalmente nas públicas. A extensão pode ser definida como sendo
a atuação acadêmica além das quatro paredes da sala de aula, atuação
essa embasada nos conhecimentos adquiridos dentro da Instituição de
Ensino Superior (IES), sendo uma estimável prestação de serviços à
sociedade e uma considerável oportunidade para aproximação entre a
academia e a comunidade, que muitas vezes, se mostra alheia à mesma.
Ao adentrar na universidade, o jovem recém-concludente do
ensino médio traz consigo uma visão ainda limitada acerca do ensino
superior, sem considerar com a devida relevância que agora está
iniciando os estudos não mais para garantir aprovação no vestibular,
mas para ser um profissional que futuramente irá devolver à sociedade
o que aprendeu. Assim, como uma forma de possibilitar a aproximação
dos acadêmicos com a comunidade e serviços locais, existem as
extensões universitárias, oportunizando ao acadêmico a ampliação
dos seus conceitos a respeito dos estudos e ricas experiências na sua
formação.
Ao se envolver com as extensões, o estudante dá um grande
passo rumo ao empoderamento, que “implica, essencialmente, a
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obtenção de informações adequadas, um processo de reflexão e tomada
de consciência quanto a sua condição atual, uma clara formulação das
mudanças desejadas e da condição a ser construída. A estas variáveis,
deve somar-se uma mudança de atitude que impulsione a pessoa, grupo
ou instituição para a ação prática, metódica e sistemática, no sentido
dos objetivos e metas traçadas, abandonando-se a antiga postura
meramente reativa ou receptiva” (SCHIAVO e MOREIRA, 2005).
Como atividade de extensão universitária, têm-se as ligas
acadêmicas, que são desenvolvidas por estudantes mediante a escolha
de um assunto específico em torno do qual a liga fará as suas atividades,
que devem ser baseadas no tripé ensino, pesquisa e extensão. Como
promotora da experiência aqui relatada, cita-se a Liga de Enfermagem
em Saúde da Família (LESF), que se consolidou em 2014 e que tem
permitido ao longo desses dois anos de existência uma série vivências
aos acadêmicos de enfermagem da UVA dentro da ESF local, pondo-os
como atuantes na universidade e nas comunidades sobralenses, além
da agregação de conhecimentos e formações.
METODOLOGIA
Resumo expandido elaborado na categoria de relato de
experiência, a qual está baseada em vivências enquanto ligante da
LESF, liga que estou inserida desde novembro de 2015 até o presente
momento. A seleção para ser membro da LESF referente ao semestre
2015.2, na qual os candidatos foram organizados em um círculo sob
a supervisão de uma professora avaliadora. De início, foi pedido
que se apresentassem e falassem sobre o que ansiavam a respeito da
participação na liga, o que demandaria pontuação.
Depois, foram divididos em duplas e em trios, onde cada grupo
recebeu uma situação-problema referente à ESF. Em seguida, debateuse o caso, selecionou-se o que mais nos chamou atenção e apresentamos
qual seria a nossa atitude diante daquela situação, o que também foi
motivo para pontuação. Algum tempo depois, foi divulgada a lista com
os referidos nomes dos acadêmicos selecionados. Desde então, após a
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posse, teve início o ciclo teórico, onde foram ofertados momentos de
formação e agregação de conhecimentos ministrados por profissionais
da saúde de Sobral. Com o fim do ciclo teórico, tiveram início as
vivências práticas, onde os discentes foram enviados para Centros de
Saúde da Família (CSF) de bairros específicos da cidade para darem
apoio aos profissionais na prestação de serviços às comunidades locais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante das vivências como extensionista da LESF, pôdese ampliar a compreensão acerca desta nova fase na vida estudantil,
agora não mais como estudante do ensino médio, constatando que a
formação superior demanda uma maturidade maior em relação ao
desenvolvimento dos estudos. A atuação na organização de eventos e
ações, exemplifica o dinamismo da academia.
Além disso, fora da sala de aula, o contato com os profissionais
do CSF permite ao discente, o entendimento a respeito do serviço à
comunidade de acordo com a aprendizagem oriunda da universidade.
A vida na academia é recheada de oportunidades de crescimento e
empoderamento do aluno universitário, cabe a cada um aproveitar as
diversas chances de crescimento que a sua IES oferece. A extensão diz
ao acadêmico “vá, você é capaz”, cabe a ele dizer “sim, eu vou superando
os meus limites dia após dia e dando o melhor de mim para adquirir
experiências e prestar o melhor serviço quando me formar”.
O empoderamento oportunizado pela extensão leva o
acadêmico a ver-se como ser atuante e transformador na sociedade, não
apenas como m estudante entre tantos outros. A extensão permite ao
mesmo desenvolver-se, habilitando-o e equipando-o, para execução de
atividades referentes à mesma.
CONCLUSÕES
Concluímos que a extensão universitária, estando nesta
categoria inclusas as ligas acadêmicas, contribui para o empoderamento
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dos acadêmicos, já que são depositadas nos mesmos, responsabilidades
significativas de atuação junto à comunidade. Por meio da ultrapassagem
dos metros quadrados da universidade, formam-se seres com uma visão
holística acerca da sua futura atuação profissional, além de colocá-los
desde cedo em contato com sua área de atuação e público alvo, o que
gera experiências que perdurarão por toda a sua vida.
Assim a LESF, como liga que busca sempre manter indissociável
o ensino, a pesquisa e extensão, tem fornecido para a formação dos
acadêmicos de enfermagem da UVA uma experiência a mais no que
concerne à ESF, sendo isso um diferencial para atuação dos mesmos, já
que muitos daqueles que estão em formação no curso de enfermagem
da Universidade Estadual Vale do Acaraú irão atuar, mesmo que por
um breve tempo, dentro dos Centros de Saúde da Família locais.
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INTRODUÇÃO
A população idosa vem sendo percebida com um relevante
crescimento nos últimos tempos. Segundo estudos do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em duas décadas, o público
acima de 60 anos irá mais do que triplicar, passando dos 22,9 milhões
no ano de 2014, para 88,6 milhões (SÃO PAULO, 2015). Com isso, sérias
consequências são geradas nos serviços de saúde e de assistência social
para os idosos, pois a medida que esse segmento populacional aumenta,
a incerteza das condições de cuidados da pessoa idosa também cresce.
Outra problemática resultante é o fato de muitas vezes a
família não prestar os cuidados ao idoso no lar e optar por Instituições
de Longa Permanência (ILP), encaminhando-os e chegando a praticar
o abandono. As Instituições de Longa Permanência para Idosos não
são estabelecimentos voltados para a clínica ou terapêutica, apesar
de os residentes receberem serviços médicos e medicamentos. São
residências coletivas que atendem tanto idosos independentes em
situação de carência familiar ou renda como aqueles com dificuldade
para desempenho das atividades diárias que precisam de cuidados
prolongados (CAMARANO; KANSO, 2010). A institucionalização é
recorrente por conta do surgimento da redução da capacidade cognitiva,
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mental e física que o envelhecimento pode presenciar, como por
exemplo, a impossibilidade de realizar as Atividades Básicas de Vida
Diárias (AVDs) que consiste em executar ações simples como vestir-se
ou banhar-se. Dessa forma, o processo de internação da pessoa idosa
em ambientes asilares pode acarretar diversas consequências.
No que diz respeito aos idosos institucionalizados, nota-se
que a depressão tem maior ênfase visto que a internação pode ser
percebida como uma experiência negativa e estimular a vivência
de sentimentos depressivos. O idoso vai se caracterizando por uma
tristeza mais marcada, perda do interesse por atividades que eram
consideradas agradáveis, perda de energia e cansaço fácil. A depressão
pode ser verificada devido ao episódio de afastamento do meio familiar
e habitacional e repercussão do abandono, sentimento de inutilidade
e dependência. Sendo assim, a qualidade de vida no envelhecimento é
um quesito essencial a ser avaliado pois ele é proporcional à duração da
vida e pode ser assegurado quando uma pessoa vive em seu lar.
O lar deve ser um lugar onde cada um se sente importante,
útil, único e desempenhando o seu papel. Afinal, a qualidade de vida
pode ser indicada pela capacidade que o idoso tem de desempenhar
as atividades básicas da vida diária de modo que seja independente
(MINCATO; FREITAS, 2007). Portanto, é de fundamental importância
desenvolver atividades lúdicas com os idosos presentes em instituições
asilares afim de que o estresse seja diminuído, amenizando sensações
depressivas, preenchendo o tempo ocioso e contribuindo de forma
direta para uma melhor qualidade de vida. Embasados nos fatos até
aqui discorridos, objetiva-se relatar a experiência e os sentimentos
vivenciados por acadêmicas do curso de Graduação em Enfermagem
do 6º semestre, da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, no
cuidado ao idoso institucionalizado com a realização de um momento
de lazer, durante os estágios ofertados pelo Módulo Envelhecimento,
ocorridos no mês de abril de 2015.
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METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência,
desenvolvido por acadêmicos da Universidade Estadual Vale do AcaraúUVA, que estagiaram no Abrigo Sagrado Coração de Jesus, localizado
em frente à praça Coronel Quirino Rodrigues, na cidade de Sobral,
Ceará, durante o mês abril de 2015. Residem no local mais de quarenta
(40) idosos, porém apenas dezesseis (16) participaram da ação por não
serem restritos ao leito, possuindo condições de se locomover e serem
mais ativos.
Conheceu-se o perfil dos idosos, suas características e
peculiaridades em visitas antes do momento de intervenção e por meio
de incontáveis conversas percebeu-se o interesse por atividades que
envolviam desenhos, pinturas, orações e histórias sobre suas vidas.
Notou-se que os idosos estavam muito fragilizados e necessitavam
de atividades que envolvesse interação do grupo, promovendo um
momento lúdico, de desenvolvimento motor e cognitivo. Com isso,
a maior necessidade do grupo era a promoção de uma atividade que
proporcionasse lazer, bem-estar físico e mental.
Os instrumentos utilizados foram a roda de conversa e a
observação incorporada, que emprega a compreensão dos sujeitos
em estudo para com o ambiente, a fim de despertar sentimentos,
sensações e emoções durante as vivências e contribui para um melhor
entendimento da experiência proposta além de gerar melhores
resultados para a atuação profissional. O presente estudo respeitou os
princípios bioéticos preconizados na Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante os estágios do Módulo de Envelhecimento da
Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA, foi realizada uma
intervenção no Abrigo Sagrado Coração de Jesus, na qual fomos
acompanhados pelo Professor Meton de Vasconcelos. Dessa
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intervenção, fizeram parte 10 alunos do curso de Enfermagem do
6º período. Na ocasião, foram realizadas em torno de 5 visitas, as 3
primeiras para conhecer o ambiente, dialogar e formar vínculos,
percebendo as vulnerabilidades dos idosos para conhecer e organizar o
planejamento da intervenção. Nas 2 vistas posteriores foram realizados
dois momentos com os mesmos, sendo esse dividido em duas etapas.
A oportunidade de conviver com mais de 40 idosos, em uma
faixa etária de 70 a 95 anos, permitiu aos discentes de enfermagem
elaborar as ações que captassem seus desejos, preferências e rotina
dos mesmos, oferecendo um momento de descontração. Sendo assim,
convidou-se os idosos, auxiliando-os no acesso para a chegada ao
refeitório. Escolheu-se esse local, pois os velhinhos relataram que se
sentiam à vontade no ambiente, por ser um espaço muito arejado e
grande, onde cada um já tinha um lugar específico ou de preferência
para sentar-se.
Quando todos já estavam acomodados em seus lugares,
iniciou-se. O primeiro momento da intervenção, foi a realização de
uma oração para o fortalecimento da fé e esperança, constituindo um
momento emocionante. Logo após, durante o momento de pintura,
percebeu-se como foi prazerosa essa etapa por conta da demonstração
de autonomia, até mesmo os que estavam com a atividade motora
comprometida desenharam e pintaram com auxílio dos acadêmicos.
Essa fase foi bastante gratificante pois observou-se as expressões de
seus sentimentos e capacidades através dos desenhos. Tendo em vista
suas limitações, nem todos participaram desenhando, mas estiveram
presentes na confraternização.
Após esse momento foi distribuído lanches respeitando a
necessidade e patologia de cada um. Para encerrarmos agradecemos
o momento e fotografamos alguns idosos. O cenário do abrigo é de
homens e mulheres marcados pelos anos, onde os sinais e semblantes
de cada rosto refletia suas lutas, experiências, sofrimentos e vitórias. Ao
conversar com alguns deles, não era difícil perceber suas carências e o
quanto queixavam-se de solidão e abandono por suas famílias, queixas
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essas que partiam até mesmo de alguns que não mais refletiam tanta
lucidez. A roda de conversa tornou-se significativa para os relatos dos
idosos e para a troca de experiências, permitindo a grande satisfação de
ver e sentir que esse momento trouxe entusiasmo e afeição.
Relata-se aqui, alguns trechos citados pelos idosos durante
a intervenção: Idoso 1: “Que momento maravilhoso, que Deus possa
cobrir você de graça por isso”. Idoso 2: “Adoramos os estudantes, eles
trazem muitas coisas boas, presentes e conversa com nós”. Idoso 3:
“Vocês podiam vir direto? Vocês vêm quando, agora? “. Idoso 4: “É
tão bom ter você aqui com nós”. Durante esse período de estágio, no
Abrigo, percebeu-se o quanto se é vulnerável e se necessita de atenção
e carinho na velhice. Talvez nós ainda sejamos muito imaturos para
compreender os sentimentos daqueles idosos, mas com certeza essa
experiência plantou sensações de compaixão e de companheirismo
em nossos corações. O que se percebeu é que essa experiência foi um
divisor de águas, antes e depois dos estágios no Abrigo. Essa vivência
nos marcou e nos fez compreender melhor o processo do envelhecer
bem como suas particularidades, além de nos instigar a procurar formas
de estar proporcionando momentos lúdicos aos idosos e que ao mesmo
tempo estimulasse a cognição.
CONCLUSÕES
Analisando os resultados alcançados durante a intervenção
desenvolvida, compreendemos o quanto ações de lazer bastante
acessíveis são capazes de melhorar a qualidade de vida de idosos que,
encontram-se muitas vezes, restritos de realizar atividades simples
em consequência de limitações físicas e/ou cognitivas decorrentes
do processo de doenças potencializadas pelo envelhecimento. A
experiência nos possibilitou vislumbrar, embora em meio as limitações
próprias do envelhecimento, que é possível a promoção de atividades
prazerosas que podem modificar o estado emocional dos idosos.
Ao analisarmos os momentos de diálogo e de atenção, podese afirmar que são as melhores atividades de lazer, quando se trata
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de pessoas que possuem déficits afetivos. As vivências práticas na
graduação proporcionam oportunidades únicas de aprendizagens
e amadurecimento tanto na área profissional, assim como na área
pessoal, pois podemos detectar no campo de prática as necessidades
dos idosos e, através de nossas ações, poder amenizar tais necessidades.
Ficou evidente que quando o conhecimento está atrelado à prática, ele
torna-se eficaz, e quando são estabelecidos os vínculos entre estudantes
e a instituição, há uma facilidade para a elaboração de ações. Com o
aumento da população idosa e as modificações das estruturas sociais
e familiares as instituições asilares tornam-se o único refúgio para
famílias que se sentem incapacitadas para o cuidado de idosos.
Entretanto para atender os idosos com qualidade é
imprescindível que eles aufiram toda ajuda estrutural, tanto de recursos
materiais quanto humanos. Experiências inovadoras, que possam
ir além da assistência, são fundamentais que sejam realizadas pelas
demandas crescentes do envelhecimento populacional. Considera-se
ser conveniente e inescusável aprofundar a reflexão acerca de atividades
de entretenimento e inclusão social para idosos em instituições
asilares, devido ao processo de envelhecimento populacional no Brasil,
contribuindo para melhor qualidade de vida e participação deste
segmento que cresce a cada dia no núcleo social.
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INTRODUÇÃO
Acidente de trânsito é todo evento danoso que envolva o veículo,
a via, o homem e/ou animais e para caracterizar-se, é necessário a
presença de dois desses fatores (PIOTTO, 2014). Hodiernamente, os
acidentes de trânsito no Brasil fazem com que uma grande quantidade
de vidas seja perdida anualmente. Segundo dados do Ministério da
Saúde, em 2013 foram cerca de 44 mil mortos, aumento considerável
se levarmos em conta que o DENATRAN, em 2005 divulgou que foram
pouco mais de 26 mil mortos em acidentes. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), o país apresentou em 2009, o índice de 1,3
milhões de mortes por acidente no tráfego, com possibilidade de 1,9
milhões de vítimas em 2020 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SÁUDE,
2009).
Os adolescentes e jovens são as maiores vítimas dos acidentes
de trânsito, sendo a principal causa de morte na faixa etária dos 15 a
29 anos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SÁUDE, 2009). Segundo
os dados oficiais, mais de 1,2 milhão de pessoas perdem a vida em
imprevistos de trânsito todo o ano no mundo. O Brasil está no 4º lugar
do ranking de países com maior quantidade de mortes ocasionadas por
acidentes de trânsito, segundo pesquisa do Instituto Avante Brasil. Um
levantamento feito pelo Observatório Nacional de Segurança Viária
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indica que jovens do sexo masculino e de idades entre 18 e 25 anos,
compuseram mais de 28% das vítimas fatais nos acidentes de trânsito
em 2013.Os números são assustadores e mostram que o problema da
negligência no trânsito ainda é muito elevado.
Os jovens estão entre os mais atingidos em razão do estilo de
vida ao qual estão geralmente associados. Dirigir alcoolizado e o excesso
de velocidade são as principais causas de acidentes entre jovens. No
entanto, dirigir e utilizar o celular para mandar mensagens instantâneas
começa a aparecer como um grande desencadeador de acidentes. A
Educação para o trânsito deve ser definida como uma estratégia para
desenvolver na população capacidades de uso e participação consciente
das vias terrestres urbanas e rurais, uma vez que, ao circular, os
indivíduos estabelecem relações sociais, compartilham espaços e fazem
opções de circulação que interferem direta ou indiretamente na sua
qualidade de vida e na daqueles com quem convivem no trânsito.
OBJETIVO
Divulgar os resultados obtidos durante a realização de uma
ação com jovens por meio de uma ferramenta educacional que utiliza
as normas de trânsito, promovida por acadêmicas de enfermagem da
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência sobre a aplicação de
uma tecnologia leve-dura, permeado pelo módulo de Atenção Básica
à Saúde do Curso de Enfermagem e efetivado no mês de fevereiro de
2016, em uma escola da rede pública de ensino fundamental e médio,
no munícipio de Sobral, Ceará. Os participantes foram 60 alunos na
faixa etária de 13 a 19 anos.
A ferramenta educacional, denominada tabuleiro do trânsito,
simulava uma pista de tráfego comum, regida pela legislação do trânsito,
ao qual foi elaborada por uma equipe de acadêmicas de enfermagem
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do 5º semestre da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Para que
os alunos pudessem jogar, deveriam seguir as seguintes regras: 1- o
jogo segue normas reais de condução e os jogadores movem pequenos
carros em torno de um tabuleiro colorido à medida que avançam;
2-os jogadores precisam jogar o “Caminho dos Motoristas”, que imita
situações reais onde a única saída é dar as respostas certas sobre
condutas ao volante e legislação de trânsito; 3- se responder errado,
o suposto motorista regride o percurso; 4- a velocidade era controlada
com os numerais de um dado; 5-Tempo médio de até 20 minutos para
completar o percurso. O estudo obedeceu a Resolução Nº 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde que trata das pesquisas realizadas com
seres humanos (BRASIL, 2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a aplicação do tabuleiro, verificou-se que muitos
participantes não tinham a idade ideal, nem o documento de habilitação
para conduzir um transporte, entretanto, guiavam algum tipo de
veículo, sendo o mais citado a motocicleta. Evidenciou-se, que poucos
conheciam a legislação de trânsito, ocasionando infrações, uma vez que
tiveram que voltar o percurso do tabuleiro por desconhecer normas
básicas do trânsito e condutas ao volante, como por exemplo, calçado
adequado para dirigir e o uso do cinto de segurança, o que impossibilitou
muitos alunos de chegarem até o fim do trajeto.
Ao fim do percurso, explicou-se para cada participante as
normas vigentes de circulação no trânsito, as principais placas de
sinalização, a relevância do uso de equipamentos obrigatórios do
veículo, como o cinto de segurança e o calçado adequado, multas e
penalidades aplicadas em casos de imprudência e a importância de
buscar um centro de formação de condutores, de modo a conhecer
melhor as leis do tráfego por meio das aulas teóricas, realizar a prova
teórica e prática no Departamento Nacional de Trânsito – DETRAN e
após, aguardar o documento que permite dirigir. Assim, a ideia é que o
jogo fosse atraente para os jovens que estão ansiosos para pilotar e não
têm paciência para estudar a lei corretamente.
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CONCLUSÕES
A Educação no Trânsito é vista, muitas vezes, apenas como
o ensino de regras e o treinamento de habilidades no volante como
únicas formas de atingir o objetivo de reduzir o envolvimento em
acidentes. Entretanto, necessita-se de ações educativas permanentes,
que transcendam a aprendizagem de regras, normas ou leis, de forma a
contribuir com a adoção de atitudes e valores primordiais no convívio
social, colaborando, dessa maneira, na construção da cidadania Nesta
perspectiva, percebe-se a necessidade urgente da implementação
de estratégias de educação para o trânsito, buscando humanizá-lo,
com vistas a reverter este trágico cenário, como um mecanismo de
conscientização e prevenção de acidentes de trânsito.
Vale salientar que as estatísticas mostram que o número de
acidentes e mortes no trânsito não para de aumentar, anunciando um
futuro tenebroso e inaceitável, impondo-nos ações efetivas imediatas.
É necessário o fortalecimento e a adesão a ferramentas educacionais
no trânsito, tendo em vista prevenir acidentes, assim o tabuleiro do
trânsito se configura como um jogo lúdico que promove educação da
legislação e de práticas no tráfego, além de ser uma estratégia potente
de promoção da saúde.
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INTRODUÇÃO
A dengue é uma doença viral, transmitida pelo mosquito Aedes
aegypti, sendo considerada um sério problema de saúde pública no
mundo (LUCENA, 2011). Os principais sintomas são: febre, cefaleia,
mialgias, dor retro orbitária, náuseas e exantemas também podem
aparecer. Além da dengue, outras duas viroses estão trazendo problemas
à população, são elas a chikungunya e o zika vírus, que apresentam
sintomas semelhantes, contudo, cada uma com suas especificidades.
Essas doenças podem evoluir desde quadros leves até o óbito.
No Brasil, desde 2002, é utilizado o protocolo de condutas, que
valoriza a abordagem clínico-evolutiva, baseado no reconhecimento de
elementos clínico-laboratoriais e de condições associadas, indicativos
de gravidade, com sistematização da assistência, independente da
classificação final do caso, com o objetivo de orientar a conduta
terapêutica adequada a cada situação e evitar o óbito (BRASIL, 2013).
Em 2016, foram registrados 170.103 casos prováveis de dengue no país.
A região Sudeste registrou o maior número de casos prováveis
(96.664 casos; 56,8%) em relação ao total do país, seguida das
regiões Nordeste (25.636 casos; 15,1%), Centro-Oeste (25.246 casos;
14,8%), Sul (13.522 casos; 7,9%) e Norte (9.035 casos; 5,3%). Foram
descartados 19.249 casos suspeitos de dengue no período. No Ceará,
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foram registrados 3.141 casos prováveis de dengue, sendo 35,9% (1.128)
confirmados (BRASIL, 2016a). Na tentativa de diminuir os focos
positivos do mosquito foi instituído pela presidenta, da República o
Decreto nº 8.662, de 1º de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a adoção
de medidas de prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes
aegypti, vetor do vírus da Dengue, do vírus Chikungunya e do Zika Vírus
no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, e cria o
Comitê de Articulação e Monitoramento das ações de mobilização para
a prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti (BRASIL,
2016b).
Neste sentido, entende-se que as ações para o controle da
dengue precisam ser intersetoriais e contar com a participação efetiva
de cada indivíduo, na eliminação dos criadouros já existentes, ou de
possíveis locais para reprodução do mosquito. Pois para prevenir, a
única maneira é impedir que o mosquito se prolifere, interrompendo seu
ciclo de reprodução, de forma a impedir que os ovos sejam depositados
em locais com água limpa e parada (BRASIL, 2007). Considerando
o exposto, este estudo tem como objetivo relatar as experiências de
internas de Enfermagem em ações de educação em saúde direcionadas
à conscientização dos indivíduos, acerca da prevenção das viroses
transmitidas pelo o mosquito Aedes Aegypti.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido por internas
de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA),
durante as vivências do Módulo Internato I, em um Centro de Saúde
da Família (CSF), de uma cidade do interior do Ceará. No período de
fevereiro a março de 2016. Foram realizadas atividades de promoção à
saúde objetivando combater o mosquito Aedes Aegypti e conscientizar
a população sobre as viroses causadas por ele, com destaque para a
dengue. A coleta de informações aconteceu através da observação
participante das internas de enfermagem, que colaboraram do
planejamento à execução dos momentos, que foram realizados por toda
a equipe do CSF. A análise das informações por sua vez, aconteceu por
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meio de discussão utilizando a literatura disponível sobre a temática.
No intuito, de apoiar as atividades foram utilizados alguns materiais:
panfletos, cartazes informativos, adesivos, fantasias de mosquito, alto
falantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com dados atualizados até o dia 03 de março pelos
agentes de combate as endemias responsáveis pela cobertura da área
de abrangência do CSF, no território foram encontrados 47 (2,17%)
focos positivos de Aedes Aegypti. As internas tiveram a oportunidade
de participar efetivamente de quatro atividades no território, contudo,
contribuíram no planejamento de outros momentos que serão
executados posteriormente pela equipe de saúde.
Foram planejadas ações focadas em promoção à saúde e
prevenção de doenças (dengue, zika e chikungunya), relacionadas com
as reais necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da
utilização de metodologias ativas, interessantes para os mais diversos
públicos, buscando a mobilização expressiva da comunidade. De acordo
com Meyer (2006), as ações de educação em saúde, compreendem em
articulações que buscam articular dimensões com vista a construção
de respostas sociais significativas, tornando possível o entendimento
que a educação na educação não se trata de comportamentos corretos
e sim, a criação de oportunidade e reflexão e interação entre sujeitos
sociais.
A primeira intervenção foi uma “roda do quarteirão”, onde foram
escolhidos inicialmente os quarteirões sinalizados com maior número
de focos positivos de mosquito. A equipe se dividiu e adentrou as casas,
com a devida permissão dos donos, em busca de focos de mosquito
e divulgando informações sobre as formas de contágio, prevenção e
combate à dengue, Zika e Chikungunya. A segunda ação ocorreu no
centro da cidade no Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti,
dia treze de fevereiro de 2016. No momento, ocorreu a apresentação
de dois profissionais com fantasias de mosquito, distribuindo material
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educativo sobre a temática, a fim de tornar a atividade mais atrativa
e dinâmica. A terceira atividade realizada aconteceu em uma avenida
movimentada próxima ao CSF. A atividade, que durou em média duas
horas, procurou chamar atenção para as viroses, transmitida pelo
mosquito Aedes aegypti, e incentivar a população e reforçar medidas de
prevenção, que envolvem a eliminação de possíveis focos do inseto.
Corroborando com Miranda (2011) que traz as ações de
educação e comunicação em saúde precisam envolver a comunidade
nos projetos de saúde, desenvolvendo ações voltadas para a mobilização
comunitária. A quarta intervenção realizada aconteceu em outros
três quarteirões próximos ao CSF com a temática: “Todos contra o
Mosquito- Não deixe essa praga entrar na sua casa”, na ocasião uma das
internas se fantasiou de mosquito para visitar a comunidade, junto com
a equipe de saúde do CSF e o foco mais uma vez foi a educação em saúde
direcionada às viroses transmitidas pelo mosquito, os sinais e sintomas
das mesmas e conscientização da população em relação aos cuidados
necessários para prevenir e controlar a proliferação do mosquito.
Foram distribuídos materiais educativos e afixados cartazes
nos comércios locais. As experiências agregaram valor a formação das
internas, na medida em que propiciaram um olhar mais apurado e
sensível para as demandas de saúde da comunidade em que estavam
inseridas, e a necessidade de desenvolver atividades relacionadas às
reais necessidades dos usuários, por meio da percepção dos vínculos
entre profissional e equipe de saúde. Apesar do curto espaço de tempo,
foi possível perceber o impacto de atividades simples para a melhoria
do acesso à informação por parte da população.
CONCLUSÕES
A prevenção e o combate de doenças precisam partir de todos
os níveis de atenção à saúde, no entanto, as intervenções realizadas
na Atenção Básica, possuem um grande impacto na população, por
seu caráter comunitário. Neste sentido, as atividades realizadas foram
avaliadas como positivas pelas internas e equipe do CSF, pois de fato,
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cumpriram o objetivo de conscientizar e informar os indivíduos, que
passaram a ter mais cuidado com suas residências e também a atuar
como multiplicadores, conversando com seus vizinhos e amigos sobre a
necessidade de se unirem contra o mosquito Aedes Aegypti.
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INTRODUÇÃO
A extensão universitária é o processo educativo que articula
o ensino e a pesquisa de forma indissociável, e viabiliza a relação
transformadora entre a universidade e a sociedade. A extensão é uma
via de mão dupla com trânsito assegurado à comunidade acadêmica,
que encontrará na sociedade a oportunidade da elaboração da práxis de
um conhecimento acadêmico (FORUM, 2001).
De todo modo, a extensão universitária não é tão recente,
datam da segunda metade do século XIX, na Inglaterra, em função
da necessidade advinda da Revolução Industrial. Na América Latina
a sua origem foi em Córdoba, na Argentina, em 21 de junho de 1918,
quando estudantes elaboraram um manifesto reivindicando a abertura
e a atenção da Universidade para as questões sociais assim como para
o regime de dominação colonial em que os latinos viviam (GURGEL,
1984).
No Brasil, essas atividades tiveram início em 1911, no estado
de São Paulo, onde foram reproduzidas as vertentes típicas da tradição
europeia de extensão: educação continuada e educação voltada para as
classes populares; extensão voltada para a prestação de serviços na área
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rural. A extensão universitária está prevista desde a legislação de 1931
que, mediante o Decreto nº 19.851, de 11/4/1931, estabeleceu as bases
do sistema universitário brasileiro. É tarefa da extensão desenvolver
ações de ensino e pesquisa na comunidade numa troca dialógica,
atendendo suas demandas e diminuindo as desigualdades sociais. Nesta
perspectiva, acadêmicos de enfermagem da Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UVA), criaram o Núcleo de Ensino e Extensão em
Assistência Pré-Hospitalar- NEEAPH. Com isso, este estudo objetiva
relatar a importância do NEEAPH como um instrumento de ensino,
pesquisa e extensão na universidade e na sociedade, com base nas
experiências vivenciadas no projeto, como monitora voluntária.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa do
tipo relato de experiência. Realizado por acadêmicos de Enfermagem,
integrantes do Núcleo de Ensino e Extensão em Assistência PréHospitalar- NEEAPH. Trata-se de um projeto de extensão, criado
em 2014, cujo objetivo é promover aos acadêmicos de enfermagem
a oportunidade de aprofundarem seus conhecimentos no âmbito da
assistência pré-hospitalar, oportunizando ao corpo discente participante
do projeto, vivências em práticas assistenciais dentro dos serviços de
emergências formando, dessa maneira, acadêmicos capacitados para
auxiliarem o município em incidentes de magnitude considerável e que
necessitem de apoio de indivíduos treinados para atendimentos préhospitalares.
O NEEAPH não se limita a atividades de extensão, também são
desenvolvidos trabalhos de pesquisa e docência que objetivam o seu
engrandecimento, incrementando a qualidade científica e de ensino
dos discentes. Anualmente, o projeto lança um edital para a seleção
de novos membros. Atualmente, o NEEAPH conta com a participação
de 8 acadêmicos aprovados pela seleção que ocorreu dia 26 de julho
de 2016. O processo seletivo foi realizado através de duas fases, a
primeira configurou-se como uma avaliação curricular e, a segunda
foi uma entrevista de cunho avaliativo por meio de discussão de casos
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clínicos. Os membros selecionados participarão do NEEAPH durante
o período de agosto de 2016 até julho de 2017. Semanalmente, os
ligantes cumprem uma carga horária de 20 horas, sendo 12h em regime
de plantão no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de
Sobral, e 8 horas em atividades de Ensino e Pesquisa. Ao final terão uma
certificação de 800h. O Projeto conta com a colaboração da coordenação
docente, formada por uma professora-orientadora, vinculada ao curso
de Enfermagem da UVA.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os princípios da integração ensino-pesquisa, teoria e prática
que embasam a concepção de extensão como função acadêmica da
universidade revela um novo pensar e fazer, que se consubstancia em
uma postura de organização e intervenção na realidade. (JENIZE,
2004). A aproximação dos acadêmicos com a sociedade é uma maneira
eficiente de trocar conhecimentos e experiências entre professores,
alunos e população, pela possibilidade de desenvolvimento de processos
de ensino- aprendizagem a partir de práticas cotidianas. As atividades
de extensão desenvolvidas pelo NEEAPH realizam colaboração
dupla, pois além de contribuírem para formação complementar dos
acadêmicos, elas são de suma importância para a comunidade, pois os
participantes do projeto realizam atividades voltadas para prevenção
de agravos e para a promoção e recuperação da saúde.
Os ligantes selecionados no processo seletivo do dia 26 de
julho de 2016, iniciaram suas atividades no mês de agosto. Dentre as
atividades realizadas pode-se destacar: no dia 18 de agosto os acadêmicos
desenvolveram uma oficina em uma escola particular no município de
Sobral-CE, para 47 alunos do 9° ano, com idades entre 13 e 15 anos.
Durante a ação foi abordado temas relacionados ao Atendimento
Pré-Hospitalar (APH) de queimaduras, choques elétricos, síncopes,
convulsões, obstruções das vias aéreas por corpos estranhos (OVACE) e
fraturas. No dia 11 setembro, os membros do projeto deram apoio a um
circuito de corrida e caminhada realizado na mesma cidade. Durante a
ação foi realizada a verificação da pressão arterial e da glicemia capilar
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dos participantes da corrida e da caminhada. Além disso, os integrantes
do NEEAPH deram apoio, durante os meses de setembro a novembro
de 2016, aos profissionais de um colégio profissionalizante de referência
no município, na realização de aulas sobre APH às vítimas de parada
cardiorrespiratória, OVACE, afogamento, síncope, choque elétrico,
queimaduras, convulsão, fraturas, hemorragias e de emergências
neurológicas, cardiológicas e respiratórias. Além dessas atividades,
os discentes realizam 5 plantões mensais no Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência- SAMU, acompanhando ocorrências clínicas e
traumáticas nas ambulâncias de Suporte Avançado (USA) e de Suporte
Básico (UBS).
Para que estas ações sejam realizadas com base em
conhecimento técnico e científico, o NEEAPH realiza atividades de
ensino, com um cronograma de 56 aulas, sendo realizadas nos dias de
terça e quinta-feira, em um período de 8 meses. As aulas abordam temas
relacionados a Urgência e Emergência, no aspecto clínico e traumático.
Os temas foram escolhidos com base no Protocolo de Suporte Básico
e Avançado do SAMU, no livro PHTLS 7° Edição (Atendimento PréHospitalar ao Traumatizado) e no livro de Emergências Clínicas. Nos
dias atuais, a globalização, o mercado cada vez mais competitivo, e as
novas tecnologias, estão exigindo do profissional não só o conhecimento
teórico, mas uma prática baseada na reprodução e produção de
conhecimentos.
Com isso, o NEEAPH desenvolve ações relacionadas à pesquisa,
tal reprodução e produção devem ser acompanhadas de uma análise
crítica, reflexiva e criativa para que os profissionais formados possam
ingressar na sociedade de maneira competente e atuante. No mês de
agosto, foram elaborados resumos científicos sobre a importância de
ensinar técnicas de APH no ambiente escolar e para adolescentes.
CONCLUSÕES
Com isso, pode-se perceber a importância da Extensão
Universitária na realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão,
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pois estas oferecem aos universitários uma possibilidade de ensinoaplicação, preparando-os para a elaboração e a execução de estratégias
na promoção e recuperação da saúde. Portanto, estes projetos
oportunizam vivências, experiências e realidades bem diferentes
daquelas realizadas na sala de aula.
Consequentemente, com esse diferencial em sua formação,
o licenciando desenvolve melhor o seu senso-crítico e expande seus
horizontes em busca da elaboração e apropriação do conhecimento
significativo. Por meio da extensão, a universidade tem a oportunidade
de levar à comunidade os conhecimentos de que é detentora, os novos
conhecimentos produzidos pela pesquisa e normalmente divulgados
com o ensino. É uma forma de socializar e democratizar o conhecimento,
levando-o aos não universitários.
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INTRODUÇÃO
A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa
do sistema nervoso central, com implicações profundas para o
indivíduo, causando principalmente déficits nas funções motoras,
mas também poderão ser responsáveis por outras manifestações
sistêmicas associadas e nas funções autônomas, como a cognição, que
em indivíduos acometidos com a patologia se torna comprometida. Os
sintomas e sinais motores da DP são bem conhecidos na prática clínica
e incluem: tremor em repouso, bradicinesia (lentidão de movimentos),
rigidez muscular, alterações do equilíbrio e disfunções posturais. Essas
manifestações são responsáveis por incapacidades física e psíquica,
mas existem outras manifestações dessa doença que não devem ser
ignoradas, pois também acarretam prejuízo significativo à qualidade
de vida dos indivíduos acometidos, como, por exemplo: psicose,
transtornos cognitivos e depressão (THANVI et al, 2003).
Dentre os sintomas não motores estão disfunções
neuropsiquiátricas, distúrbios do sono, depressão, algumas disfunções
sensoriais e alterações cognitivas, como dificuldade de concentração,
atenção, alterações nas funções executivas e memória recente,
dificuldades no raciocínio (cálculos) e em atividades que requerem
orientação espacial (SANTANA et al., 2015). Um bom controle
motor permitirá ao indivíduo explorar o mundo exterior vivenciando
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experiências concretas sobre as quais se constroem as noções básicas
para a manutenção e para o enriquecimento social, emocional, físico,
espiritual e intelectual (ROSA NETO, 2009).
Com isso, a qualidade da aptidão motora na DP é de suma
importância já que dentre as doenças neurológicas, a DP é uma das
mais comuns nos dias atuais, tendo sua prevalência aumentada com a
idade; 1% das pessoas com mais de 60 anos porta essa doença. Devido
ao aumento da expectativa de vida, estudos apontam que mais de
quarenta milhões de indivíduos em todo o mundo, por volta do ano de
2020, terão DP (SOARES et al.,2010). Programas de atividade física
representam uma estratégia de intervenção não farmacológica de
grande destaque na literatura.
Diversos estudos apontam que a atividade física pode ser
utilizada para a melhora ou manutenção dos sintomas motores e não
motores de pessoas com DP (VITÓRIO; LIRANISILVA; ORCIOLISILVA, 2014). Assim, pesquisadores têm buscado por intervenções
não farmacológicas que, associadas ao uso de medicamentos, possam
contribuir para a melhor qualidade de vida de pessoas com DP
(AZEVEDO; CARDOSO, 2009). Este trabalho tem como objetivo
relatar a experiência de atividades de monitoria referente ao Projeto
de Extensão, cujo tema é “Avaliação e prescrição de exercícios para
a população com doenças crônicas e degenerativas“, mostrando as
influências que o exercício físico exerce sobre esta população, na
aplicação do treinamento de força, flexibilidade, ação e reação baseados
na avaliação clínica.
METODOLOGIA
A metodologia para desenvolver esse relato de experiência foi a
observação como monitor voluntário do projeto de extensão “Avaliação
e prescrição de exercícios para a população com doenças crônicas e
degenerativas, ” durante o período entre junho/2016 a setembro/2016.
Pôde-se observar nesse período que a maioria dos sujeitos com DP
apresentaram-se no início das atividades com dificuldades para andar,
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falar, de manter o equilíbrio e a postura, com visíveis tremores de
repouso, bradicinesia (lentidão de movimentos), com descontrole
de peso e depressão. Neste projeto de pesquisa foram incluídos 6
participantes, sendo 5 homens e 1 mulher. Todos diagnosticados com
a DP. No projeto, há 10 monitores que programam e executam as
atividades sob supervisão do LAFESF, onde são realizados encontros
semanais no grupo de estudos para a programação e discussão das
atividades desenvolvidas no projeto.
Os benefícios do projeto incluem avaliação física, nutricional,
clínica e a prescrição de exercícios para indivíduos com DP, visando à
melhoria desta população, estes exercícios intervalados em diferentes
intensidades (leve e moderado, aeróbio e resistido), obedecendo a uma
frequência semanal de 3 vezes e sessão com duração de 60 minutos,
acontecendo no laboratório LAFESF, Academia de Ginástica de Sobral
(AGIS) e Quadra Poliesportiva, (Campus Derby) – UVA, Sobral – CE.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Trabalhando em grupo, os monitores interagiam na aplicação
dos exercícios físicos envolvendo os participantes, assim, interferindo
diretamente na qualidade de vida dos mesmos, proporcionando
maior integração social, autoestima, bem como, contribuíram com os
momentos de conversa, desabafo, distração e brincadeiras. A maioria
dos beneficiados pelo projeto demonstraram grande interesse em
apropriar-se dos exercícios físicos, das dicas de alimentação e saúde
recebidas, e mostraram-se satisfeitos ao final de cada seção.
Visto que, diante do crescente número de pessoas com a DP
o projeto busca: desenvolver atividades com o intuito de melhorar a
qualidade de vida, sociabilidade, aspectos cognitivos, atividade de vida
diária, oportunizar eventos esportivos, momentos de felicidade entre
outros. A prática de atividade física promove um efeito protetor pela
liberação de fatores neutrófilos, maior oxigenação cerebral, aumento
no número de células cerebrais e da eficácia nos níveis de dopamina
no cérebro (FOX et al, 2006). Desta forma, a prática de exercício físico
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se caracteriza como benéfica para indivíduos com DP e é considerada
uma terapia não medicamentosa importante para o tratamento dos
sinais e sintomas da doença. A divulgação do projeto acontece por
mídias virtuais (blogs, sitio oficial da UVA entre outros) e objetiva sua
expansão pelo crescente número de casos com DP, sendo sua maior
incidência em homens do que em mulheres.
CONCLUSÕES
Dentro do projeto de extensão foi desenvolvido o projeto de
pesquisa “Aptidão motora, cognição e atividade física em pessoas com
Doença de Parkinson” movido por dois bolsistas de iniciação científica,
eles desenvolveram pesquisa qualitativa e quantitativa através da
avaliação física, cognitiva e psicológica das pessoas. No laboratório
poder-se-ia realizar uma semana de apresentação do projeto aos
integrantes da universidade, divulgação em bairros circunvizinhos ao
Campus Derby e mídias de comunicação.
Devido à grande prevalência da DP, principalmente em idosos
com mais de 60 anos, visa-se a expansão do projeto de extensão podendo
chegar a atender pessoas em todos os dias úteis da semana. Pode-se
concluir que houve melhora na qualidade de vida dos participantes
do projeto, como a diminuição das contrações involuntárias, da
bradicinesia (lentidão dos movimentos) e da rigidez muscular. Melhoria
nas atividades de vida diária, da fala, do equilíbrio, da postura, do andar,
dos movimentos finos, da aptidão motora e cognitiva, maior integração
social, eliminação da depressão, redução e controle do peso corporal,
da pressão arterial e da diabetes.
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INTRODUÇÃO
A adolescência é considerada como um período de transição
entre a infância e a idade adulta, sendo caracterizada por inúmeras
transformações físicas, psicológicas e sociais. O termo adolescência
vem do latim adolescere e significa crescer. Esta fase da vida é marcada
pela busca de identidades, pelo desenvolvimento social, por conflitos e
crises, além da procura pela liberdade (MORAES; VITALLE, 2012).
Nesta perspectiva, a sexualidade é um fator significativo para
a formação da identidade do adolescente, sendo manifestada pela
descoberta de si e do outro como objeto de amor ou desejo. Entendese ainda, que a sexualidade está presente em todo o ciclo de vida de
homens e mulheres, envolvendo aspectos ligados a afetividade, ao
prazer, aos sentimentos e a saúde (MACEDO et al., 2013).
As Diretrizes de Atenção Integral a Saúde do Adolescente do
Ministério da Saúde defendem a garantia dos direitos reprodutivos dos
adolescentes de ambos os sexos, preconizando que sejam asseguradas,
em todos os casos, as opções para a escolha do momento em que desejam
vivenciar uma gestação ou os métodos para prevenir sua ocorrência,
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bem como a assistência ao pré-natal, ao parto e ao puerpério, que deve
ser garantida de modo irrestrito (BRASIL, 2010).
Neste cenário, o município de Sobral-CE conta com o Projeto
Flor do Mandacaru – Centro de Apoio ao Adolescente, que funciona
como suporte para a Atenção Básica na busca da promoção da saúde
sexual e reprodutiva dos adolescentes. O projeto atende adolescentes e
jovens de 10 a 19 anos, resistentes a frequentar a UBS. Dentre os serviços
ofertados pelo Projeto, destaca-se a realização de oficinas de educação
em saúde nas escolas e nos projetos sociais sobre temáticas: gravidez
na adolescência, métodos contraceptivos, expressão da sexualidade na
adolescência e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Aids.
Vale ressaltar, a importância da educação em saúde como
ferramenta para o processo de formação de comportamentos de
promoção e manutenção da saúde, devendo-se, oferecer ao indivíduo
um processo de capacitação para que o mesmo se empodere das
questões relacionadas a sua saúde, desenvolvendo um comportamento
de cuidado (CAMPOS et al., 2010).
Assim, estabelecemos como objetivo descrever a metodologia
utilizada nas oficinas de educação em saúde desenvolvidas pelo Projeto
Flor do Mandacaru.
METODOLOGIA
A pesquisa se configura como descritiva, com abordagem
qualitativa. Foi desenvolvida pelo Projeto de Extensão Saúde da
Mulher: uma abordagem transformadora das práticas de enfermagem
para a promoção da saúde junto ao Projeto Flor do Mandacaru entre os
meses de agosto de 2014 a setembro de 2015, sendo o período de coleta
de dados os meses de maio a julho de 2015.
O Projeto de Extensão Saúde da Mulher teve início no ano
de 2011, atualmente possui 32 participantes, abrange as diversas
temáticas: a preparação para o parto e puerpério em grupo de gestantes,
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planejamento de atividades e ações, oficinas educativas realizadas com
adolescentes, oficinas educativas sobre triagem neonatal no módulo
de gravidez, nascimento e desenvolvimento infantil do curso de
enfermagem, todos sendo divididos por subgrupos de acordo com seus
participantes. Este estudo foi desenvolvido no subgrupo que atua nas
oficinas educativas com os jovens do município.
Para a coleta de informações foi consultado o acervo
bibliográfico e documental existente no Projeto Flor do Mandacaru
sobre as oficinas que são desenvolvidas no mesmo. Com isto, reuniu-se
o maior número de material escrito sobre a metodologia utilizada, para
subsidiar a sistematização dessas oficinas. A análise desse material foi
feita por meio da análise temática proposta por Minayo (2008).
O estudo foi submetido à apreciação da Comissão Científica
da Secretaria de Saúde de Sobral – CE, obtendo parecer favorável,
e posterior a esta, foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, onde também obteve
parecer favorável, com CAAE de número 41644815.8.0000.5053.
Respeitando assim, os princípios da resolução 466/2012 do Conselho
Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Projeto Flor do Mandacaru possui nove técnicas diferentes
para desenvolver atividades de educação em saúde, direcionadas
para a saúde sexual e reprodutiva de adolescentes. Estas técnicas são
aplicadas de acordo com a faixa etária dos participantes e a temática
abordada.
Entretanto, independente da faixa etária, todas as
oficinas desenvolvidas apresentam a mesma estrutura: acolhida,
desenvolvimento e avaliação. A acolhida permite aos coordenadores
conhecer os participantes do grupo, ao passo que, no desenvolvimento
ocorre a execução dos objetivos propostos. Na etapa de avaliação é
possível verificar se os objetivos foram alcançados e sugerir novos
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ajustes, caso necessário.
Os momentos de acolhida e avaliação são desenvolvidos a
partir de diversas dinâmicas, porém o foco da pesquisa é detalhar as
técnicas utilizadas durante o desenvolvimento do grupo, uma vez que
estas são específicas para o trabalho da saúde sexual e reprodutiva dos
adolescentes.
Vale destacar, que o Projeto trabalha com o método de
oficinas, já que entende que esta é a melhor forma de envolver o
público adolescente com os assuntos abordados. A modalidade oficina
é definida como proposta de aprendizagem compartilhada, por meio
de atividade grupal, que propicia aos participantes um ambiente
acolhedor e aprendizagem estimulante, visando à criatividade na busca
de soluções (BASTIANI; PADILHA, 2007).
A seguir, apresenta-se as técnicas utilizadas em cada oficina de
acordo com a temática abordada e a faixa etária do público participante.
Expressão da Sexualidade na adolescência
As oficinas desenvolvidas com a temática de sexualidade
possuem três técnicas diferentes de trabalho que são aplicadas de acordo
com a faixa etária dos participantes. A técnica “Linguagem Popular” é
usada para os jovens de 10 a 14 anos. Já para os adolescentes de 15 a
19 anos o Projeto dispõe de duas técnicas, sendo elas: “Relacionando o
nome ao significado” e “Concordo - Discordo -Tenho dúvida”.
Vale ressaltar, a importância de se abordar a temática
sexualidade na adolescência, uma vez que nesta fase da vida o
desenvolvimento sexual adquire a sua plenitude, sendo fundamental que
este assunto seja privilegiado pela equipe de saúde (TAQUETE, 2008).
Assim, o Projeto Flor do Mandacaru tem trabalhado a sexualidade
junto aos adolescentes, buscando favorecer o desenvolvimento de uma
identidade e responsabilidade sexual.
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Gravidez na Adolescência
A gravidez na adolescência se configura como um problema de
saúde pública. Em 2009 o índice de nascidos vivos de mães menores
de 15 anos era de 9,6% e em 2010, 12% das adolescentes de 15 a 19 anos,
possuíam pelo menos um filho (UNICEF, 2011). Neste cenário se faz
importante o desenvolvimento de atividades para prevenir a ocorrência
de gravidez na adolescência.
Assim, o Projeto Flor do Mandacaru utiliza três técnicas para
discutir sobre gravidez na adolescência. De 10 a 14 anos desenvolvese a técnica “Custos da Paternidade e Maternidade” e de 15 a 19 anos
“Correio Sentimental” e “Perguntas Direcionadas”.
Métodos Contraceptivos
Anticoncepção não é uma questão simples em nenhuma faixa
etária, muito menos na adolescência. Não existe, até o momento, método
anticoncepcional ideal, absolutamente eficaz e desprovido de riscos ou
de efeitos indesejáveis, independentemente de atributos biológicos e/
ou psicossociais. Portanto, a orientação referente à escolha do método
deve ser particularizada, em função do perfil de cada adolescente, de
suas condições de saúde, momento de vida e preferências (SANTOS
JUNIOR; MIRANDA, 2008).
Neste contexto, o Projeto Flor do Mandacaru tem
desenvolvido a técnica “Passa ou repassa” no intuito de divulgar os
métodos contraceptivos existentes, contribuindo com o aumento do
conhecimento entre os jovens.
IST/Aids
O início prematuro da vida sexual entre os adolescentes é um
fator marcante em nossa sociedade. Os jovens que estão vivenciando
esta fase estão também vulneráveis a ocorrência de Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST) e ao Vírus da Imunodeficiência
Humana (HIV). Assim, são necessárias atividades educativas que
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focalizem os riscos inerentes a uma relação sexual desprotegida, a
mudança no comportamento e a adoção do preservativo (BEZERRA et
al., 2008).
Diante disso, o Projeto Flor do Mandacaru vem desenvolvendo
oficinas de educação em saúde sobre a temática em questão, visando
evitar a ocorrência de IST e instigar a prática do sexo seguro. Para
tanto, conta-se com duas técnicas sendo, “Cadeia de Transmissão” para
jovens de 10 a 14 anos e “Caixinha de Surpresas” para a faixa etária de
15 a 19 anos.
CONCLUSÕES
Observou-se que o Projeto Flor do Mandacaru dispõe de
diversas técnicas para o trabalho com os adolescentes e que estas são
utilizadas de acordo com a faixa etária do público alvo. Entende-se esta
abordagem como necessária, tendo em vista que o adolescente vive
novas experiências ele necessita de novas formas de abordagem.
O Projeto tem então, trabalhado diversas temáticas relacionadas
à saúde sexual e reprodutiva dos jovens, utilizando metodologias ativas e
participativas. Estas técnicas contribuem para uma maior participação
dos adolescentes e promovem o pensamento crítico e reflexivo sobre
questões ligadas à sexualidade.
Além disso, o serviço se constitui como um campo de formação
dos estudantes de graduação em enfermagem, bem como de projetos
de extensão e este contato com a diversidade de técnicas permite o
aperfeiçoamento dos estudantes no trabalho com o público adolescente
e no desenvolvimento de momentos de educação em saúde.
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INTRODUÇÃO
As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da
saúde, publicadas a partir do final de 2001, recomendam como “eixo do
desenvolvimento curricular as necessidades de saúde mais frequentes”
e sugerem que sejam utilizadas metodologias que privilegiem a
integração entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência,
desenvolvendo atitudes voltadas para a cidadania (BRASIL, 2001). A
formação profissional da área da saúde deve tencionar o aprimoramento
de práticas e habilidades, bem como a aprendizagem de novos
conhecimentos e atitudes de modo a capacitar o futuro profissional
a promover a saúde, prevenir doenças e lidar com as condições mais
prevalentes em seu território.
Para atingir esses objetivos, os currículos devem proporcionar
diferentes cenários de ensino-aprendizagem, propiciar a interação ativa
com usuários e profissionais de saúde desde o início da sua formação
e vincular à formação acadêmica as necessidades sociais da saúde,
com ênfase no Sistema Único de Saúde – SUS (BASTOS et al, 2012).
O incentivo às atividades didáticas que estimulem a criatividade,
assim como a iniciativa para a autoaprendizagem e o espírito crítico,
preparam o profissional para as constantes transformações e avanços
do conhecimento no mundo moderno, que exigem a análise crítica para
a decisão sobre a incorporação (ou não) das inovações tecnológicas,
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cada vez mais rapidamente multiplicadas, nas suas práticas (BASTOS
et al, 2012). Subentende-se assim, que o modelo clássico centrado no
professor já não atende às necessidades da nova sociedade. Partindo
desse pressuposto, surgem cada vez mais novas alternativas para
estimular e compartilhar experiências profissionais, ainda durante a
formação.
Em todo o Brasil, presencia-se a proliferação de Ligas
Acadêmicas entre estudantes de Enfermagem. Seja em faculdades
tradicionais, seja em faculdades com curso recém-iniciado, os estudantes
de Enfermagem buscam criar ou participar de Ligas Acadêmicas.
Compreendidas no rol de possibilidades de extensão universitária ou de
currículo paralelo, de modo generalizado, as Ligas têm se configurado
parte do cotidiano dos discentes. Nas Ligas, os mesmos recebem aulas
teóricas, organizam cursos, simpósios e congressos, desenvolvem
projetos de pesquisa, participam de atividades de cenários diversos e
tomam parte de campanhas e eventos públicos de promoção à saúde.
As Ligas Acadêmicas são entidades dirigidas e destinadas
aos estudantes, de diferentes anos da graduação sob a supervisão de
profissionais e professores vinculados a Instituição de Ensino Superior
ou Hospitais de Ensino (MONTEIRO et al, 2008). A primeira liga
acadêmica formada há 95 anos no Brasil foi a Liga de Combate à Sífilis
e outras doenças sexualmente transmissíveis, por sigla LCS, iniciada
em 20 de agosto de 1920, sendo vinculada à Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo e permanecendo em plena atividade até hoje,
criada por estudantes com o intuito de intervir médica e socialmente
num problema de saúde pública da época (COSTA, 2009).
Partindo desse pressuposto, apresenta-se a proposta da Liga
de Enfermagem em Saúde da Família – LESF, ou seja, de onde surgiu
a necessidade da criação, demonstrando a inquietação desse grupo
em expressar a dimensão de uma liga acadêmica, a qual se manifestou
de forma a demonstrar que o processo ensino-aprendizagem não se
restringe somente a sala de aula, mas que este deve ser desenvolvido
pelo próprio acadêmico em busca de novos conhecimentos e
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experiências profissionais e pessoais. A criação do grupo de Ensino,
Pesquisa e Extensão em Saúde da Família, Liga de Enfermagem em
Saúde da Família – LESF fez-se necessária e objetiva estimular os
acadêmicos a conhecer, vivenciar e atuar com veemência no território
da ESF, com vistas a fortalecer o enfrentamento de vulnerabilidades,
desenvolvimento das potencialidades e aquisições e, consequentemente,
o fortalecimento do SUS.
OBJETIVO
Narrar as contribuições e os desafios da LESF no âmbito do
tripé ensino-pesquisa-extensão.
METODOLOGIA
Estudo de caráter descritivo, do tipo narrativa, realizado
durante as atividades da LESF no Centro de Ciências da Saúde –
CCS. No período de outubro de 2014 a março de 2016. Desenvolvido
semanalmente através da imersão nas ações com a realização de
atividades de educação em saúde nos territórios de Sobral/CE e nos
momentos de educação permanente no CCS. Adotamos a postura
orientadora dos resultados que será pautada em: LESF e ensino, LESF
e extensão e LESF e pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observa-se que as ações desenvolvidas pela LESF favorecem
não só o crescimento acadêmico, como também a população em
geral, pois são realizadas atividades como palestras, roda de conversa,
discussões, Blitz, educação em saúde de um modo geral, momentos
educativos dinâmicos e atrativos. Vamos então, explanar sobre a
tríade indissociável da Universidade: a) LESF e ensino: um espaço no
qual os alunos assumem os seus respectivos processos de construção
de aprendizado, possibilitando a aplicação de metodologias de
aprendizagem eficazes, tais como: educação permanente, simpósios,
encontros, cursos, jornadas, aulas teóricas. É por meio dessas
SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE? |

319

aprendizagens sustentadas pelo ensino, que vão além do saber-fazer,
que o acadêmico alcançará o nível de desenvolvimento psíquico relativo
a muitos outros saberes.
Obviamente, o ensino pressupõe muito mais que a aula, para
tanto, foi realizada entre os dias primeiro e quatro de setembro de 2015,
a Jornada Regional em Saúde da Família (JORESF), com o intuito de
que houvesse momentos destinados à debates sobre o aprendizado,
através de conferência, mesas-redondas, minicursos e apresentação de
trabalhos; obteve-se retorno positivo com participação de quase 200
inscritos; b) LESF e pesquisa: o aluno está continuamente em contato com
pesquisas e construção de conhecimentos; assim a pesquisa relaciona
o acadêmico com o seu desenvolvimento, instrumentalizando-o para
produzir conhecimentos a partir de sua futura atuação profissional ou
em outras situações planejadas multidisciplinarmente.
Alicerçados sob essa premissa, incentiva-se a produção
de pesquisas durante as atividades, por todo esse período foram
apresentados trabalhos científicos em eventos locais, regionais e
internacionais, nas modalidades: pôster, E-Pôster e oral. c) LESF e
extensão: corresponde à interface estudantes-comunidade, e surge
como transformadora de um simples aluno passivo para um aluno
ativo agente de promoção de saúde e transformação social. A extensão
universitária é um dos alicerces sobre o qual se sustenta o tripé que
caracteriza as universidades brasileiras.
Essa relação entre a Universidade e a sociedade é viabilizada
pela Extensão Universitária, que atua como elo articulador do tripé
ensino, pesquisa e extensão. É por meio da extensão que ocorre
a aproximação, a integração e a parceria entre a universidade e a
comunidade, resultando em novos conhecimentos para a sociedade.
CONCLUSÕES
Salienta-se que é fundamental que as instituições de ensino
repensem suas estratégias e propriedades para a formação de novos
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profissionais, principalmente da área da Saúde da Família, que prestarão
assistência a uma população dinâmica, que cresce rapidamente e que
procura mais pelos serviços de saúde para o atendimento de suas
necessidades. Dessa forma, é imprescindível pensar na formação inicial
do enfermeiro.
Desta maneira, a LESF tem contribuído com a enfermagem e
com os territórios em que atua em Sobral/CE, além do mais vem se
empenhando em desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão que
contribuem para a aprendizagem. Assim, pela experiência marcada
com a LESF, espera-se que as ações desse cunho, sejam incentivadas e
publicadas pelas Universidades, em especial as vinculadas à saúde.
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INTRODUÇÃO
O abrigo caracteriza-se como medida de proteção provisória
e excepcional, que busca, quando possível, a reinserção familiar das
crianças e adolescentes atendidos. Segundo Hecht (2010), nas últimas
décadas, é constante na realidade de muitas famílias brasileiras a
situação de abandono, o que acaba resultando em um elevado número de
crianças institucionalizadas. Assim, o abrigamento torna-se necessário
no acompanhamento e desenvolvimento das crianças, porque a própria
família não consegue desempenhar o seu papel.
Estas instituições passaram por inúmeras transformações
quanto a sua atuação, estrutura e concepção, apresentando diferentes
formatos e melhor organização política e pedagógica, além da proposta
de adequação e capacitação da equipe responsável pela gestão e cuidado
das crianças institucionalizadas (BRASIL, 2009). Entende-se que, o
abrigo caracteriza-se como uma medida de Proteção Social Especial de
alta complexidade e que, para tanto, é necessário preparo profissional.
Nesse sentido, os profissionais de saúde podem desempenhar
um papel fundamental quanto a atenção, o diagnóstico e reconhecimento
de situações de risco, os quais devem estar aptos a realizar os devidos
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cuidados e intervenções, uma vez que o foco deve ser a assistência
integral e direta à saúde da criança. É necessário sensibilidade e
percepção, saber escutar, observar e identificar os fatores de risco dos
institucionalizados, assim, trabalhar com medidas preventivas. Diante
destas reflexões e entendendo a complexidade do tema, o trabalho
tem como objetivo descrever as atividades de extensão desenvolvidas
por acadêmicos de Enfermagem e Educação Física enquanto ligantes
da LISCRI em um serviço de acolhimento institucional, de modo a
compreender a atuação e relevância destes profissionais nesse cenário.
Tendo em vista que o manual de “Orientações Técnicas: Serviços
de Acolhimento para Crianças e Adolescentes” (BRASIL, 2009) não
prevê a inserção do profissional de Enfermagem e do Educador Físico
na equipe técnica do Serviço de acolhimento institucional, deixando
sua atuação a cargo da Estratégia Saúde da Família (ESF) e demais
instituições de saúde.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, de caráter exploratóriodescritivo com abordagem qualitativa. Almeida (2007) afirma que um
relato de experiência propõe tornar visível e compartilhar com outros
profissionais e estudantes uma vivência prática. A vivência ocorreu no
período entre os meses de maio a setembro de 2016, em um abrigo
infantil localizado na cidade de Sobral-CE, o qual acolhe crianças em
situações de vulnerabilidade ou abandonadas pelos pais.
As atividades aqui relatadas dizem respeito, mas
especificamente, à vivência acadêmica enquanto ligantes da Liga
Interdisciplinar em Saúde da Criança (LISCRI), ao prestarem
assistência à saúde das crianças institucionalizadas, o que contemplou
atividades como: avaliação de dados de saúde, consultas de puericultura,
acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor em atividades
semanais, dentre outras.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A LISCRI proporciona, por meio de atividades semanais de
extensão, a experiência de acompanhamento ao desenvolvimento
e assistência de forma integral às crianças que vivem em situação
de abrigamento. As crianças acolhidas no abrigo são, na maioria
das vezes, abandonadas pelos pais ou afastadas de suas famílias por
ordem judiciária por sofrerem maus tratos e/ou violência, seja física ou
psicológica.
Algumas crianças permanecem por tempo provisório até que
possam retornar ao seio familiar, porém, muitas crianças não têm
condições propícias para retornar ao convívio dos parentes e tendem a
ser mantidas de forma definitiva no abrigo, e assim, são encaminhados
para o processo de adoção. Atualmente, o abrigo em questão acolhe
crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, oriundas de Sobral ou municípios
vizinhos. Trata-se de uma instituição mantida por doações e coordenado
por pessoas de uma comunidade católica, onde conta com voluntários
para ajudar no cuidado às crianças, além de cuidadoras contratadas.
A primeira conduta ao adentrar ao serviço de acolhimento
institucional foi conhecer a instituição, a estrutura física e normas de
funcionamento, bem como a rotina das crianças e a história de vida
de cada uma. Logo em seguida, fizemos uma análise das principais
necessidades das crianças, sejam elas sociais, físicas ou emocionais. Para
essa análise, examinou-se atentamente o prontuário de cada criança,
para posteriormente realizar-se uma avaliação física pormenorizada,
de modo que pôde traçar um plano de cuidado de acordo com as
necessidades e limitações individuais.
Ao analisar os prontuários, verificou-se que as crianças não
estavam recebendo assistência de puericultura de forma adequada,
além disso, algumas estavam com vacinas atrasadas. Anotou-se em
então, em forma de tabela as necessidades de cada institucionalizado,
afim de contabilizar quantas crianças estavam com baixo peso, quantas
estavam com vacina atrasada, quantas tinham um atraso psicomotor.
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Fato interessante, também, foi o registro de duas crianças que
apresentaram atrasos de desenvolvimento motor e de comunicação
acentuado. Um entrave foi identificado: a falta de comunicação entre
o abrigo e o Centro de Saúde da Família (CSF) da área adstrita, o que
acarreta em falha na assistência prestada às crianças por parte da ESF.
Verificou-se que o Agente Comunitário de Saúde (ACS),
não visita o abrigo, visto que dificulta a realização de procedimentos
nas crianças, principalmente a vacinação e puericultura, pois são os
procedimentos que devem ser realizados mensalmente nas crianças
menores de 2 anos. Segundo a coordenação do abrigo, quando os
institucionalizados estão com algum problema de saúde, o abrigo
tem profissionais de saúde voluntários que atuam na assistência,
porém o acompanhamento periódico é quase inexistente. Partindo
do pressuposto, começou-se a realizar puericultura periodicamente e
orientou-se a coordenação do abrigo para colocar as vacinas em dias.
Durante as consultas, foram identificados diversos problemas,
dentre eles: baixo peso e estatura, atraso de desenvolvimento para
idade e dificuldade de interação. Para as crianças com baixo peso e
estatura, procurou-se investigar a alimentação, assim como, o histórico
do período gestacional, e o estado de saúde ao nascer, sabendo que a
prematuridade pode influenciar diretamente nestes achados. Para tanto,
utilizou-se de fichas de desenvolvimento infantil, de modo a identificar
mais rapidamente crianças com problemas de desenvolvimento. Outro
ponto importante a abordar é que, os marcos do desenvolvimento não
identificados, selecionados a partir da ficha, permitiram intervir junto
aos responsáveis pelas crianças, orientando-os a respeito de como os
cuidados diários poderiam influenciar na otimização do crescimento e
desenvolvimento saudáveis dessas crianças.
Contudo, os achados promoveram uma reflexão sobre quais
estratégias poderiam proporcionar um melhor desenvolvimento
da criança de forma individualizada e/ou em grupo, para que, após
as intervenções, se pudesse avaliar positivamente essa prática ou
não. Iniciamos as intervenções com as crianças que apresentavam
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déficits motores, onde foram utilizados brinquedos e empregado
atividades que poderiam auxiliar no seu melhor desempenho motor
com base na literatura, além de brincadeiras lúdicas. Para crianças
maiores, adotaram-se atividades que instigassem o raciocínio,
proporcionando momentos de brincadeira, mas de forma educativa.
Dessa forma, semanalmente, estamos adequou-se as intervenções para
o fortalecimento do vínculo afetivo para com as crianças.
CONCLUSÕES
Diante do exposto, conclui-se que, discutir a assistência à saúde
de crianças institucionalizadas mostra-se uma tarefa delicada, uma vez
que significa falar simultaneamente de saúde, que é o pilar da qualidade
de vida, voltada para um público que representa o futuro da sociedade,
mas em uma condição de iniquidade. As ações desenvolvidas no abrigo
foram de grande importância para o aprendizado dos ligantes, tanto
para a formação profissional como enquanto crescimento pessoal,
gerando profissionais críticos e compromissados com a melhoria da
realidade social na qual estão inseridos.
Portanto, é essencial o envolvimento dos estudantes de
enfermagem com atividades de cunho social, que permitam ampliar
seus conhecimentos, e desta forma, implantar e implementar estratégias
de saúde que atendam às necessidades da população. Ficou evidente a
importância dos profissionais de enfermagem e educação física dentro
de uma instituição como o abrigo, assim como, a fragilidade dentro das
políticas públicas em atender essas crianças que vivem em situação de
iniquidade, o que representa uma situação de risco para tais crianças,
que não recebem cuidados necessários por profissionais de saúde.
Inquestionavelmente, a institucionalização representa um
vasto problema social, de altíssima complexidade. São várias as
questões envolvidas, a falta da figura materna e paterna, as diferenças
culturais, o afastamento das crianças de seus lares e a consequente
exclusão social, as perspectivas questionáveis sobre o desenvolvimento
e o futuro de cada criança, marcados pelas condições que lhes foram
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impostas. Acreditamos que tais condições de vida, influenciam no
desenvolvimento das crianças, mas não o determinam e que, quando
institucionalizadas, não estão fadadas a uma vida sem grandes
expectativas. Isto dependerá de como os equipamentos irão se articular
para minimizar os danos. Para isso, é de fundamental importância
saber como a instituição propõe-se a trabalhar com a problemática
apresentada e, até que ponto, se reconhece como agente transformador
e apoiador na mudança da realidade das crianças institucionalizadas.
A instituição tem um potencial de ação que não se encerra em
si mesma, pois, possui relações de interdependência, uma vez que está
inserida em um contexto social de construção de políticas públicas.
Portanto, nota-se que a atuação dos membros da LISCRI dentro de uma
instituição como um abrigo infantil é muito importante não apenas
para os acadêmicos de Enfermagem e de Educação Física, mas também
para a instituição, agregando valores a esta, auxiliando no cuidado às
crianças que vivem em situação de iniquidade.
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INTRODUÇÃO
O ambiente escolar é onde o adolescente começa a desenvolver
o seu pensamento crítico e político, de modo a contribuir na construção
de seus valores tantos pessoais como também em seus conceitos, crenças
e maneiras de conhecer o mundo e é aí que está diretamente ligada a
construção da produção social e da saúde (BRASIL, 2009). Segundo o
Ministério da saúde (BRASIL, 2007), a promoção da saúde é entendida
como uma estratégia a qual irá articular de forma transversal, integral,
inter e intrassetorial, a qual visa a criação do mecanismo que possibilita
a redução das situações de vulnerabilidade, respeitando as diferenças
entre necessidades tanto do território como da cultura do nosso país,
lembrando que deverá defender a equidade e incorporar a participação
e o controle social na gestão das políticas públicas compondo redes de
compromisso com responsabilidade.
Identificando isso como aspecto potente é que, a Liga de
Enfermagem em Saúde da Família (LESF), do Curso de Enfermagem da
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, situada no município de
Sobral/CE, desenvolveu ação de promoção à saúde em escola estadual
visando à conscientização dos adolescentes quanto ao aumento
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considerável do mosquito Aedes Aegypti no munícipio, A LESF propõe
a construção de práticas interdisciplinares, orientadas pelo princípio
da integralidade e fincadas na Atenção Primária à Saúde (APS).
Assim, partimos da premissa que a Estratégia Saúde da Família (ESF)
é formulada para organizar a Atenção Primária no SUS, propondo a
reorganização das práticas de saúde, considerando a necessidade
de adequar as ações e os serviços à realidade da população em cada
unidade territorial, definida em função das características sociais,
epidemiológicas e sanitárias.
Tendo conhecimento sobre os objetivos da liga acadêmica, a
Escola Estadual propôs uma parceria com a mesma, pois conforme o
boletim epidemiológico, Sobral tem uma das maiores taxas de incidência
de casos prováveis de dengue apresentando uma incidência de 38,7
por cem mil habitantes. Após conhecer estes dados, e como forma de
conscientização fomos contribuir ativamente para o desenvolvimento
de uma ação em saúde com os alunos do ensino médio para que desta
forma haja uma sensibilização e um nova visão sobre o Aedes Aegypti.
Desde modo, o presente resumo tem como objetivo relatar a ação em
saúde desenvolvida pela LESF em parceria com a escola Estadual,
refletindo como aquela contribuiu para a formação dos estudantes do
ensino médio no combate à recorrente epidemia.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência
com abordagem qualitativa, referente à ação realizada em março, no
Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota, escola localizada no
município de Sobral/CE, com as turmas da primeira série do ensino
médio, cerca de 300 alunos, divididos em três turmas. A abordagem
com cada uma foi dividida em três etapas. Iniciamos distribuindo
plaquinhas com mitos e verdades, expomos questões as quais causam
dúvidas e os alunos ficaram em trios, a cada questão eles levantavam a
plaquinha com sua opinião.
Na segunda etapa, iniciamos um diálogo explicando sobre
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o mosquito vetor, como ele se prolifera, o seu ciclo de vida, quais os
danos que ele pode causar e como podemos evitar o seu nascimento.
Para encerrar, abrimos um momento para o esclarecimento de dúvidas,
onde cada aluno deveria levantar a mão e fazer seu questionamento,
logo após distribuímos tarjetas para que todos pudessem expressar de
forma ativa as contribuições deixadas pelos acadêmicos de enfermagem.
Ressaltando que foram respeitados todos os princípios éticos e legais
durante a intervenção em sala.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante todo o dia, foi possível identificar o potencial de cada
turma e suas diversidades. Portanto, a metodologia escolhida tornou
o momento vivenciado mais acessível, pois os alunos se mantiveram
atentos e participativos. Ao nos apresentarmos e compartilharmos
nossas expectativas para o momento, os alunos se mostraram
interessados na proposta e foram motivados pelos professores a fazerem
redações, onde as melhores seriam premiadas.
No primeiro momento, a cada frase, parte da turma errava
sobre o mito ou verdade apresentado, o que tornou o assunto mais
interessante, pois ao explicarmos a resposta correta eles se mostravam
inquietos e inconformados por não concordarem, mas após a explanação
demonstravam que haviam entendido o caso. Durante o segundo
momento, abordamos o ciclo de vida, como os mosquitos se proliferam,
como evitar a proliferação e quais as situações em que os mesmos
podem ocasionar males à população, assim como também explicamos
que conscientizar o vizinho é essencial, pois o mosquito poderá voar
para casas próximas disseminando a doença.
Eles se mantiveram atentos, o que foi essencial para o terceiro
momento. No último momento, eles fizeram diversas perguntas, a
maioria sobre as doenças que podem ser ocasionadas, principalmente
sobre o Zika Vírus, doença que vem alarmando a população e causando
sintomas preocupantes. Além de discutirem sobre o mosquito
transgênico, pois a turma acreditava que o mesmo era a solução eficaz
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para erradicação da espécie no meio ambiente, para além dos cuidados
que devemos tomar em nossos domicílios. Com as tarjetas pudemos
observar o que eles absorveram da experiência e avaliarmos a ação
como produtiva, pois os estudantes do ensino médio demonstraram
ter compreendido o desenvolvimento da doença e principalmente
como evita-la, fazendo assim um pacto que exija mais critério quanto à
preservação em suas casas, para amenizar a proliferação do Aedes.
A ação em saúde que foi promovida pelos estudantes de
enfermagem foi utilizada como ensino – aprendizagem, pois a
mesma contribuiu de forma ativa para a formação dos ligantes, pois
uma explanação teórica exige aprofundamento conceitual, também
possibilitou o desenvolvimento da dicção para àqueles que são mais
tímidos e que não desenvolveram de forma ativa a habilidade da
comunicação. Ao desenvolver a ação, compreendemos como a Atenção
Básica também atua de forma ativa nas atividades de promoção à saúde,
prevenção e agravo de doenças, pois a mesma possui o Programa Saúde
na Escola, o qual promove atividades cuja necessidade de abordagem é
maior, fazendo uso da educação continuada, levando assim a saúde aos
adolescentes e incentivando a cultura de paz além de contribuir com a
capacitação dos profissionais escolares e com a família do aluno.
CONCLUSÕES
Assim, colaborar no processo de ensino-aprendizagem dos
alunos foi uma experiência motivadora, por termos alcançado a meta de
sensibilização, participação e conscientização dos mesmos, desta forma
desempenhamos o objetivo norteador da ação em saúde. Foi possível
perceber também, o papel da enfermagem no processo de promoção
à saúde e a importância do mesmo, pois é possível ter acesso aos
adolescentes por meio das escolas, já que sua ida ao Centro de Saúde da
Família é restrita a um possível caso de enfermidade.
Mostrou-se a necessidade e a contribuição geradas pelo o
Programa Saúde da Escola, iniciativa que os Ministérios da Saúde e da
Educação obtiveram sucesso, pois além de beneficiar os alunos, beneficia
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aos pais e as profissionais do serviço escolar, levando informações e
incentivando a cultura de paz, uma vez que hoje o trabalho educacional
deve regimentar essa prática. Assim também houve um fortalecimento
de parceria entre a LESF e o Colégio Estadual, uma vez que a liga
acadêmica tem a escola como ambiente de educação continuada, e
assim oferece aos ligantes um espaço para realizar extensões, e o espaço
escolar é beneficiado com as ações oferecidas pela mesma.
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INTRODUÇÃO
A Liga Acadêmica é uma entidade estudantil, sem fins lucrativos,
criada e organizada por discentes, com supervisão docente, que está
ligada a uma instituição de ensino, com tempo de duração ilimitado.
Ela parte do objetivo de aprimorar o conhecimento e desenvolver novas
habilidades em uma determinada área de interesse dos membros,
visando assim, a construção de um conhecimento interdisciplinar.
É configurada como uma atividade extracurricular, não se limitando
somente à formação acadêmica, mas pretendendo uma formação
holística e abrangente, que integre academia e população, reforçando o
compromisso universitário com a cidadania (SILVA, et al., 2015).
A participação dos alunos na Liga Acadêmica surge no âmbito
de ações que promovem a saúde, juntamente com atividades de ensino,
pesquisa e extensão, que se configuram como o tripé universitário.
Dessa forma, os espaços formados pela Liga devem se constituir
de maneira que os alunos possam atuar junto à comunidade, como
promotores de saúde e de transformação social, reconhecendo o
indivíduo nos seus aspectos psicossociais, ambientais e culturais, não
apenas nos biológicos (TORRES, et al., 2008). As Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) para os cursos da área da saúde tiveram modificações
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expressivas, nas quais se preconizam atividades que integrem o ensino,
a pesquisa e a extensão juntamente com a assistência, sendo essenciais
para a construção da cidadania e beneficiando a sociedade em geral.
Todos os elementos citados são fatores constituintes da Liga Acadêmica
(BASTOS et al., 2012).
O apoio das Universidades e a orientação dos docentes também
compõem parte importante do processo de aprendizado. Com o auxílio
do docente, que, na maioria das vezes, é convidado pelos discentes
organizadores, é realizado o planejamento das atividades que serão
executadas ao longo da Liga Acadêmica. Cabe a ele também fornecer as
principais orientações (MAGALHÃES; RECHTMAN; BARRETO, 2015).
Segundo os princípios da liga acadêmica e levando-se em consideração
o cenário socioeconômico e cultural do País, pressupõe-se que as
finalidades da educação superior não se limitam apenas à formação
acadêmica, mas envolvam um conjunto de medidas intencionais e
subjetivas que ajudem a tornar a formação profissional o mais completa
possível, mantendo a interação entre a academia e a população, além
das ações educativas encontradas em sua estrutura curricular (SILVA
et al., 2015). Tendo isso em vista, o presente estudo objetiva descrever
as contribuições da liga acadêmica para a formação profissional da área
da saúde.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência,
com abordagem qualitativa. A pesquisa descritiva observa, registra,
analisa e ordena os dados, sem manipulá-los, ou seja, os fatos são
estudados, mas não são alterados pelo pesquisador, que procura
descobrir as características do objeto de estudo e relacioná-las a outros
fatos (PRODANOVE; FREITAS, 2013).
O estudo foi realizado através da inserção de dez acadêmicos
de Enfermagem de duas Instituições de Ensino Superior da região,
membros da Liga de Enfermagem de Cuidados Domiciliares – LECUID,
no Programa Melhor em Casa, localizado no município de Sobral –
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Ceará, no período de novembro de 2015 a agosto de 2016. A Liga de
Enfermagem de Cuidados Domiciliares tem caráter interinstitucional,
abrangendo acadêmicos de Enfermagem da Universidade Estadual
Vale do Acaraú – UVA e do Instituto de Teologia Aplicada e tem como
objetivo desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão no
âmbito da atenção domiciliar.
A liga foi criada em novembro de 2015, partindo de uma
iniciativa discente em razão da carência de ações voltadas para a
temática dentro da Universidade. A abordagem superficial do assunto
fez surgir o interesse por parte dos estudantes de ambas as instituições
pela possibilidade de contribuir para a construção de um conhecimento
mais amplo. A LECUID atua em conjunto com o Programa Melhor em
Casa, que presta atendimento aos pacientes que estão restritos ao lar,
visando a melhoria de sua qualidade de vida. O principal objetivo da
LECUID é desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão no
âmbito da atenção domiciliar e, além disso, promover intervenções
que melhorem o serviço e garantam melhor qualidade de vida aos seus
usuários.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da formação da Liga de Enfermagem de Cuidados
Domiciliares – LECUID, foi possível visualizar a importância da
indissociabilidade do tripé universitário de ensino-pesquisa-extensão
para uma formação de qualidade e, além disso, vivenciar os processos
burocráticos que regem a implantação de uma Liga. Percebeu-se que as
Instituições de ensino prezam por atividades que objetivam a interação
do aluno com a comunidade e garantem a segurança do acadêmico em
campo.
Com o crescente número de ligas acadêmicas do âmbito da
saúde, elas passaram a ser uma opção para o discente construir um
currículo diferenciado, aprofundando seu conhecimento em área
específica. No início das atividades da LECUID ocorreu a capacitação
dos integrantes da Liga, com profissionais que estavam inseridos no
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serviço, repassando os pontos mais relevantes que os ligantes deveriam
conhecer antes de começarem a atuação em campo. Durante o período
de vivência da LECUID, foram realizadas atividades que buscaram
integrar o serviço e a comunidade nas ações desenvolvidas. Além disso,
foi realizado o I Seminário Sobralense de Atenção Domiciliar: Uma
Abordagem Multiprofissional, com o intuito de levar informações a
respeito da Atenção Domiciliar aos demais acadêmicos e profissionais.
Nas atividades de pesquisa, foi elaborado um projeto de pesquisa com
a visão que os ligantes tiveram em campo e casos clínicos discutidos
conforme a assistência no domicílio.
Houve também a elaboração de artigos e resumos científicos,
importantes para o crescimento crítico-reflexivo do acadêmico e para a
pesquisa e o conhecimento das necessidades da população e do serviço,
além de serem úteis na divulgação das atividades realizadas. Nas
atividades de extensão, inseriu-se os acadêmicos em campo para prestar
assistência domiciliar juntamente com o Programa Melhor em Casa,
acompanhando a equipe multiprofissional nas atividades executadas. A
relação com os profissionais do sistema foi um fator muito importante
para o andamento das atividades, pois através do vínculo e da confiança
que criou-se entre a equipe multiprofissional e os ligantes, possibilitouse a concretização de determinadas ações dentro do serviço e o aumento
da credibilidade da LECUID.
A temática escolhida pela LECUID, ou seja, a assistência
domiciliar, trouxe inovações para o sistema, já que o serviço não
possuía a contribuição das ideias e ações de acadêmicos. Vale ressaltar
a contribuição para a Universidade e os demais alunos que não estão
inseridos na LECUID, através da realização periodíca de rodas de
conversa e minicursos que permitem envolver todo o corpo discente e
levar até ele o conhecimento construído no projeto, a fim de despertar o
interesse pela assistência domiciliar. Dessa forma, com as experiências
práticas e teóricas, o acadêmico tem a oportunidade de adentrar o
campo, conhecer o sistema e elaborar intervenções que visem a melhoria
da qualidade do serviço e da assistência ao usuário. Ressalta-se que a
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participação do discente em uma Liga Acadêmica complementa a sua
formação, na medida em que ele ultrapassa os muros da Universidade,
usando seu conhecimento para elaborar intervenções que colaborem
com a saúde. Por fim, a presença do tripé na formação universitária
torna-se necessária para garantir ao aluno um reflexão crítica acerca do
contexto no qual está inserido.
CONCLUSÕES
Diante do exposto, percebeu-se que as Ligas Acadêmicas
contribuem para formação universitária de forma diferenciada,
aproximando o acadêmico da realidade das comunidades,
potencializando a disseminação do conhecimento adquirido durante
sua vida acadêmica e gerando ações que proporcionam melhorias
para o usuário do serviço. Além disso, as ligas acadêmicas funcionam
como um instrumento científico da saúde, desmistificando temas antes
desconsiderados pelos demais acadêmicos, seja por falta de interesse
ou de conhecimento.
Trazendo o foco para a LECUID, apesar de ter sido criada há
menos de um ano, já trouxe ganhos para o sistema de saúde, a população
e os discentes. Através das atividades e ações perpetradas pela LECUID,
foi possível ampliar o conhecimento no âmbito da assistência domiciliar.
Dessa forma, a Liga Acadêmica atua como agente transformador do
meio formativo, fazendo com que os discentes tenham uma relação
direta com o usuário e o profissional, criando um engajamento com
a sociedade, para que se torne um profissional compromissado com a
saúde e as necessidades da população.
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INTRODUÇÃO
O perfil de profissional a ser procurado tem sido repensado nos
últimos anos. Os profissionais buscados atualmente se caracterizam
pela capacidade de atender expectativas, pensar e agir. A formação
desse profissional deve estar diretamente ligada à sua desenvoltura.
Pensando nisso, as atividades extensionistas ofertam aos acadêmicos
uma oportunidade de adquirir autonomia junto aos professores e à
comunidade (PANOBIANCO et al., 2013).
Dentro das atividades de extensão tem-se as Ligas Acadêmicas,
que são organizações sem fins lucrativos estruturadas pelos estudantes
com a orientação de professores, ambos tendo em comum o desejo de
se aprofundar em determinado assunto (SCHNEIDER et al., 2014). O
fundamento das Ligas é o atendimento à população por meio do tripé
ensino, pesquisa e extensão (PANOBIANCO et al., 2013). Quando se
atua em serviços, deve-se conhecer o local de atuação, as características
da população, seu estado de saúde e os danos que poderão surgir.
Após esta análise, atribui-se prioridades para cada problema
encontrado e traçam-se metas e estratégias para solucioná-los
(SALVADOR, 2010). O plano de ação é um instrumento de planejamento
a curto ou longo prazo, utilizado em escolas, serviços de saúde e
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empresas para registrar ações, suas metas, estratégias utilizadas, atores
responsáveis e os resultados obtidos (BRASIL, 2007). Portela (2013)
define o plano de ação como um organograma de atividades a serem
desenvolvidas em determinado período, no qual são elaboradas ações
específicas com um ou mais objetivos.
A Liga Interdisciplinar de Saúde da Criança surgiu nos
primeiros meses do ano de 2016. É formada hoje por 13 integrantes,
sendo 4 acadêmicos de Educação Física, orientados por duas
professoras enfermeiras. Os Acadêmicos são divididos em duplas ou
trios e distribuídos em um abrigo que recebe crianças em situação de
risco, quatro Centros de Saúde da Família e um hospital secundário.
Nessa perspectiva, uma das principais dificuldades encontradas
durante os seis primeiros meses da Liga Interdisciplinar de Saúde da
Criança (LISCRI) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
foi determinar quais ações seriam possíveis nos serviços de atuação.
Diante disso, um plano de ação foi pensado para ajudar na organização
das atividades.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência. O
instrumento foi construído por participantes da LISCRI com o objetivo
de oferecer aos demais ligantes uma maneira sistemática de organização
e planejamento. Para seu desenvolvimento, realizou-se uma busca na
literatura disponível no google acadêmico a fim de descobrir planos de
ação desenvolvidos em serviços de saúde, seus conceitos e origens. A
análise se deteve em modelos que pudessem ser adaptados à realidade
das atividades da liga. Posteriormente, o instrumento foi elaborado
e enviado para cada um dos ligantes, de modo que todos pudessem
avaliar e opinar em relação à efetividade do plano de ação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do conceito de plano de ação, criou-se o plano de
ação grupal e mensal. Ele foi composto por cabeçalho, objetivo, metas,
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estratégias, cronograma, relato de campo e anexos. O cabeçalho contém
os nomes dos integrantes alocados no serviço, o nome do serviço e do
seu coordenador e o mês a que se referem as informações. Em seguida,
tem-se o objetivo geral das atividades para o mês, para que os ligantes
reconheçam as necessidades/prioridades do serviço. Diante do objetivo
que será trabalhado, têm-se as metas e estratégias. Para cada meta deve
ser imediatamente articulada uma estratégia, de forma a evitar que os
participantes se percam na trajetória, ou que a estratégia seja deixada
para depois e esquecida.
Em seguida, há o cronograma referente ao mês com todas as
datas em que devem ser realizadas as atividades. As datas devem ser
escolhidas juntamente com o serviço para que não haja imprevistos.
O relato de campo deve ser registrado em uma folha seguinte. Nele a
dupla ou trio de ligantes no serviço descreve as atividades realizadas
durante o mês e as expectativas e desafios encontrados. Por último,
nos apêndices devem encontrar-se a frequência e fotos das vivências.
Após a primeira aplicação do plano de ação da LISCRI, foi realizado
um diálogo individual com cada integrante, no qual questinonou-se a
importância do plano de ação, o que havia melhorado por conta dele e
o que precisava ser aprimorado.
Foi notório que os principais objetivos haviam sido alcançados.
Os participantes apresentavam maior animação e mais expectativas.
Nas respostas obtidas, percebeu-se uma melhora no desempenho da
extensão. Foram apresentados apontamentos referentes à organização e
planejamento e destacou-se que o plano de ação possibilita a preparação
prévia não só com o colega ligante, mas com a própria equipe do serviço
em que se está alocado. Houve depoimentos também sobre a eficácia
das ações, que, por meio de um planejamento antecipado, têm se
tornado mais expressiva.
Uma das sugestões expostas foi a de que, no início de cada
mês, realizem-se apresentações do que foi planejado para aquele
mês e as conclusões sobre o mês anterior. Outra fala direcionou-se à
possibilidade de acompanhamento pelos orientadores e coordenadores
SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE? |

341

discentes, já que, por meia dele, poderia-se ter uma visão geral do que
seria passível ou não de mudanças. Houve ainda uma descrição do plano
de ação como um guia para a extensão, proporcionando a elaboração e
execução de propostas.
CONCLUSÕES
A Liga foi a primeira atividade de extensão a abordar saúde
da criança na Universidade Estadual do Vale Acaraú e a aderir à
interdisciplinaridade, unindo os cursos de Enfermagem e Educação
Física. Diante das realidades encontradas, foi de grande importância
o uso de um instrumento que norteasse as equipes de ligantes, em
especial aquelas que continham participantes das duas áreas, tendo em
vista que, diante da diversidade de conhecimentos, nem sempre todos
se sentiam à vontade nos serviços em que se encontravam. Por meio
do plano de ação e da própria integração da Liga, os ligantes tiveram
conhecimento das necessidades do serviço e puderam ofertar a ele suas
especialidades e colaborar com os outros integrantes. A organização e o
planejamento antecipados trouxeram aos ligantes mais ânimo e eficácia
nas atividades, contribuindo com a comunidade, favorecendo o ganho
de conhecimentos e o desenvolvimento da autonomia.
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INTRODUÇÃO
O Laboratório de Fisiologia do Esforço – LAFESF, situado
no Centro de ciências da Saúde – CCS, foi desenvolvido pelo curso
de Educação Física no ano de 2012. Desde então, ele tem evoluído
gradativamente e no ano de 2016 teve seu maior progresso, com um
projeto de extensão voltado para a população em geral e, especial,
para os portadores de doenças crônico-degenerativas, atendendo,
semanalmente, 140 pessoas envolvidas nas diversas atividades
oferecidas pelo laboratório. O projeto “Avaliação e Prescrição de
Exercício para a População com Doenças Crônico-Degenerativas” está
vinculado ao Laboratório de Fisiologia do Esforço – LAFESF.
Ele tem como objetivo desenvolver avaliação física e prescrição
de exercícios para a população com doenças crônico-degenerativas,
atualmente atendendo Doença de Parkinson (DP) e Fibromialgia (F)
e oferecendo grupo de hidroginástica para idosos (GHI), grupo de
corrida de rua (GC) e avaliação física para os participantes do projeto
Idade Ativa (IA). Recentemente formou também parceria com o centro
de reabilitação de Sobral. Para conseguir atender a demanda, o LAFESF
conta com uma equipe multiprofissional composta por educares físicos,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, gerontologista e quatorze
acadêmicos do curso de Educação Física (UVA), sendo nove monitores
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voluntários e cinco bolsistas do Programa Bolsa Universitária (PBU),
dos quais dois são da modalidade de extensão, um da modalidade de
iniciação cientifica, um da Academia de Ginástica de Sobral (AGIS)
e um da modalidade administrativa do LAFESF. Os horários de
funcionamento são: de segunda a sexta-feira, de 07:00 às 08:00 horas
da manhã e de 17:00 às 18:30 horas da tarde, com dias e horários
específicos para cada subprojeto.
O objetivo do projeto é proporcionar aos acadêmicos envolvidos
experiências em diversas áreas de atuação do profissional de Educação
Física e desenvolver projetos de pesquisa que possibilitem aos monitores
experiências com a produção cientifica, para obtenção uma formação
mais sólida. Além, é claro, de propiciar uma melhor qualidade de vida
para os participantes do projeto.
METODOLOGIA
Este trabalho tem caráter descritivo e exploratório, tendo
como base as observações e vivências nas atividades vinculadas ao
LAFESF no período de fevereiro a agosto de 2016, utilizando os espaços
do laboratório, quadra esportiva do Centro de Ciências da Saúde CCS, Academia de Ginastica de Sobral - AGIS, arredores do campus
universitário e o Centro de Reabilitação de Sobral.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para melhor atendimento, o LAFESF divide seu público em
subprojetos: prescrição de exercícios para pessoas com doença de
Parkinson, prescrição de exercícios para pessoas com fibromialgia, grupo
de hidroginástica para idosos, grupo de corrida de rua e acadêmicos
no centro de reabilitação de sobral. Prescrição de exercícios para
pessoas com doença de Parkinson: A Doença de Parkinson
(DP) é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica
e progressiva. É causada por uma diminuição intensa da produção de
dopamina, que é um neurotransmissor. A DP é a segunda desordem
neurodegenerativa mais comum. É caracterizada classicamente por um
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conjunto de quatro sintomas motores: tremor, rigidez, bradicinesia
e instabilidade postural. Ela possui prevalência estimada de 150
casos por 100.000 habitantes. O exercício físico é um grande aliado na
diminuição desses sintomas e na melhora da qualidade dos portadores
da patologia.
Esse grupo conta com sete participantes, que apresentam
ótimas reações aos exercícios prescritos. Importante ressaltar que este
grupo teve seu projeto aprovado no comitê de pesquisa da Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA) e, desde então, vem desenvolvendo
pesquisa e tendo bons resultados no processo. Prescrição de
exercícios para pessoas com Fibromialgia: A Fibromialgia
caracteriza-se como síndrome dolorosa crônica, de etiologia
desconhecida, que causa ao seu portador dores, fadiga muscular e
sensibilidade por todo o corpo por pelo menos três meses. Tais sintomas
são ligados diretamente ao sistema nervoso central, afetando aspectos
psicológicos e sociais e interferindo diretamente na qualidade de vida.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia
atinge cerca de 2,5% da população brasileira, com maior prevalência dos
casos em mulheres de 34 a 57 anos. Não existem exames para comprovar
a síndrome e a experiência do médico neste caso é indispensável, pois
os sintomas também são característicos de outras patologias.
O exercícios físicos aeróbicos de baixa intensidade, como
caminhada e pedalada, têm se mostrado um ótimo recurso natural para
o tratamento da fibromialgia, apresentando resultados significativos
contra as dores e a dependência dos fármacos. Importante ressaltar que
este subprojeto trabalha na elaboração de um projeto a ser submetido ao
Comitê de Ética e Pesquisa. Grupo de Hidroginástica para idosos:
A principal característica da hidroginástica, como atividade trabalhada
no meio líquido, é a diminuição do impacto da gravidade sobre o
corpo do idoso. Daí a importância do meio líquido na qualidade das
atividades praticadas na hidroginástica. Quando o corpo entra na água,
há uma contração dos vasos cutâneos, causando elevação na resistência
vascular periférica e elevação momentânea da pressão arterial. Os
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efeitos terapêuticos mais comuns dos exercícios de hidroginástica são:
alívio da dor, relaxamento, fortalecimento da musculatura sem causar
traumatismo nas articulações, aumento da circulação, entre outros.
Este subprojeto conta com a participação de cinquenta idosos que vêm
tendo ótima adaptação ao exercício no meio líquido.
Este subprojeto também está trabalhando na elaboração
de trabalho para submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa. Grupo
Corrida de Rua: A corrida é uma atividade natural desde os tempos
pré-históricos, quando se corria pela sobrevivência. Esse ato vem
evoluindo com o tempo e hoje a corrida se tornou prazerosa para os
praticantes e geradora de inúmeros benefícios, como a melhora na
capacidade cardiorrespiratória e no condicionamento físico, entre
outros. Este subprojeto possui 10 participantes e vem trazendo bons
resultados, como o quarto lugar de uma das participantes na tradicional
Corrida e Caminhada SESC, que ocorre anualmente na cidade de Sobral.
ATIVIDADES DESEVOLVIDAS NO LAFESF
Subprojeto

Dias

Horário

Espaços
Ultilizados

Prescrição
de Exercícios
para Doença
de Parkinson

Quarta-feira e
Sexta-feira

07:00 as
08:00 horas
da manhã

LAFESF,
quadra do CCS
e AGIS

Prescrição de
Exercíciospara
Fibromialgia

Terça-feira e
Quinta-feira

07:00 as
08:00 horas
da manhã e
17:00 as 18:00
horas da
tarde (quintafeira)

LAFESF,
Piscina
da AGIS e
arredores do
CCS

Grupo de
Hidroginástica
para idosos

Terça-feira e
Sexta-feira

17:00 as 18:00
horas da tarde

LAFESF e a
piscina da
AGIS
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Grupo de
Corrida de Rua

Segunda-feira,
Terça- feira e
Quinta-feira

17:30 as 19:00
horas da noite

LAFESF,
quadra e
arredores do
CCS

Centro de Reabilitação de Sobral: Com a nova parceria
entre o Centro de Reabilitação e o LASEF, os monitores do projeto
têm a oportunidade de conhecer a realidade de diversas patologias
presentes no Centro, podendo estudá-las e aprender sobre elas e ainda
ter contato com profissionais sem vínculos com a instituição de ensino.
Atualmente os monitores realizam práticas de atividades físicas com
um grupo de mulheres mastectomizadas, um grupo de pessoas com
doença de Alzheimer e também acompanham diretamente o trabalho do
fisioterapeuta nos tratamentos de fratura distal do fêmur, rompimento
de LC (ligamento cruzado), porfiria e lesão do ligamento cruzado
anterior. Após o tratamento no Centro de Reabilitação, os monitores
levarão os participantes para completar a reabilitação na academia de
ginástica de Sobral (AGIS).
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE
REABILITAÇÃO DE SOBRAL
Patologias

Dias

Horário

Grupo de mulheres
mastectomizadas

Quarta-feira

09:00 as 10:oo da
manhã

Grupo pessoas com
Alzheimer

Quarta-feira

15:00 as 16:00 horas
da tarde

Fratura distal do
fêmur

Segunda-feira e
Quarta-feira

08:00 as 10:00 da
manhã

Rompimento de
LC (ligamento
cruzado)

Quarta-feira e
Sexta-feira

08:00 as 10:00 da
manhã
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Porfiria

Segunda-feira e
Quarta-feira

14:00 as 16:00 da
tarde

Com essas variações de atuação, a equipe multiprofissional é de
suma importância para o sucesso do laboratório nas diversas áreas de
atuação.
CONCLUSÕES
Podemos concluir que a iniciativa do Laboratório de Fisiologia
do Esforço - LAFESF é de grande importância para os acadêmicos do
curso de Educação Física, pois o LAFESF proporciona a oportunidade
de conhecer diversas formas de atuação do profissional de Educação
Física na promoção da saúde e qualidade de vida, além do contato com
prática profissional no ambiente acadêmico, com o intuito de incentivar
a pesquisa e a produção científica, formando assim profissionais bem
qualificados para o mercado de trabalho e para o campo da pesquisa.
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INTRODUÇÃO
A doença de Parkinson (DP) foi descrita pela primeira vez por
James Parkinson em 1817 e foi denominada como paralisia agitante
(shaking palsy) (DORETO, 1998). Ela é definida como uma patologia
degenerativa primária, localizada na substância negra compacta, onde
é sintetizada a dopamina; possui evolução crônica e progressiva, sendo
caracterizada por vários sinais e sintomas basicamente relacionados a
desordens motoras. A DP também pode ser secundária a outras doenças
neurológicas como, por exemplo, a encefalite letárgica ou a doença de
Alzheimer. Nestes casos recebe o nome de Síndrome de Parkinson
(STOKES, 2000). A doença é mais prevalente em idosos.
É causada por uma diminuição intensa da produção de
dopamina, que é um neurotransmissor (substância química que ajuda
na transmissão de mensagens entre as células nervosas). A dopamina
ajuda na realização dos movimentos voluntários do corpo de forma
automática, ou seja, não precisamos pensar em cada movimento que
nossos músculos realizam graças à presença dessa substância em
nossos cérebros. Na falta dela, particularmente numa pequena região
encefálica chamada substância negra, o controle motor do indivíduo é
comprometido. A doença provoca sintomas principalmente motores,
entretanto, outros tipos de sinais também podem ocorrer, tais como
a depressão, alterações do sono, diminuição da memória e distúrbios
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do sistema nervoso autônomo. Os principais sintomas motores a se
manifestar são tremores, rigidez muscular, diminuição da velocidade
dos movimentos e distúrbios do equilíbrio e da marcha. Em média,
estima-se de 100 a 150 casos para cada 100 mil pessoas. Inicia-se
geralmente por volta dos 60 anos de idade e acomete ambos os sexos.
Quando a doença se manifesta antes dos 40 anos é denominada
Parkinson precoce. Em indivíduos jovens, com idade inferior a 21 anos,
é denominada Parkinson juvenil.
Quanto mais jovem for o paciente com os sintomas da doença,
maior será a possibilidade de haver um componente genético envolvido.
(TEIVE, 2000; ANDRADE et al, 1998). Com estimativas de prevalência
relatada, a partir de vários estudos com populações diferentes, variando
de 50 a 260 casos por 100.000 pessoas na população em geral. A
prevalência da DP na população de mais de 60 anos de idade tem sido
relatada como cerca de 1,6%, com pouca variação entre os diferentes
países europeus e mais variável em outros países americanos e
orientais, sempre aumentando acentuadamente com a idade. A maioria
das pesquisas mostram uma ligeira preponderância do sexo masculino
(BARBOSA et al., 2006).
METODOLOGIA
Diante do número crescente de pessoas com a doença de
Parkinson o projeto “Avaliação e prescrição de exercícios para a
população com doenças crônico-degenerativas” busca desenvolver
atividades e exercícios físicos, dinâmicas, momentos de descontração
e alegria no intuito de melhorar a qualidade de vida, sociabilidade,
realização de atividades da vida diária, aspectos cognitivos e hábitos
dos participantes. Os benefícios da prática de atividade física regular e
adequadamente orientada são amplamente reconhecidos e contribuem
para uma melhor qualidade de vida.
A atividade física não leva ao desaparecimento da doença,
porém, pode retardar sua progressão, principalmente no que diz
respeito à rigidez muscular e lentidão dos movimentos (HAUSER;
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ZESIEWICK, 2001; SHEPARD, 1998; KURODA et al., 1992). Além
disso, segundo SHANKAR (2002), melhora a sensação de bem-estar
e o estado funcional. No paciente com Parkinson os exercícios físicos
possuem importância adicional, atingindo não só os aspectos motores,
como também os aspectos psicológicos e sociais.
No projeto, os participantes se exercitam para que possam
realizar atividades simples, como andar em público normalmente,
além de ter uma melhora na postura, socialização e independência.
Estudos têm mostrado que a prática de atividades físicas proporciona
benefícios a indivíduos com DP. No entanto, a prática deve ser regular,
uma vez que seus benefícios tendem a desaparecer após um período de
interrupção das atividades (COMELLA et al., 1994).
A fraqueza decorrente da doença leva os indivíduos à
insegurança na realização de atividades básicas, o que dificulta o
andamento normal da vida cotiana. A prática de exercícios físicos é
bastante eficaz no sentido de devolver aos praticantes a segurança
na execução de tarefas do dia-a-dia. Com a ajuda do projeto, alguns
participantes voltaram executar tarefas que não mais conseguiam.
smith (2003), sasco (1992) e colaboradores, sugerem que a atividade
física possui um efeito protetor sobre o cérebro, auxiliando na proteção
de várias doenças degenerativas. Segundo seus estudos, realizados
com ratos, os exercícios diminuiriam a vulnerabilidade da dopamina à
agentes agressores.
A plasticidade do cérebro e seu poder regenerador também
podem ser melhorados com a atividade física. A falta de informação
muitas vezes faz com que o indivíduo tenha hábitos nocivos, podendo
comprometer sua saúde, desenvolvendo doenças ou outros prejuízos.
Por isso, todas as semanas, efetua-se no projeto um momento de
reflexão com os participantes, que consiste em uma minipalestra
abordando algum tema relacionado à saúde, com o objetivo de informálos e evitar que prejudiquem seu bem-estar por conta da desinformação.
Objetiva-se trabalhar também a atenção e a função cognitiva, já que,
segundo TEIVE (2000), o aparelho cognitivo nos indivíduos com DP
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é prejudicada. A autora relata que os portadores frequentemente se
queixam de dificuldades para concentrar a atenção em fatos recentes.
A capacidade de memorização também é afetada, principalmente
quando há aspectos de depressão associados. A perda neuronal gradual
parece ocorrer mais rapidamente em indivíduos que não costumam
exercitar seu intelecto e suas funções cognitivas do que em indivíduos
intelectualmente ativos.
Diante disso, é feito o uso de jogos voltados para o
desenvolvimento cognitivo: jogos da memória, quebra cabeça, entre
outros. A prática de exercício físico tem apresentado efeito protetor
da função cognitiva em idosos, evidenciando ser uma intervenção não
farmacológica promissora para prevenir o declínio cognitivo e para
alcançar esses resultados, procura-se sempre inovar nas atividades
físicas, realizando-as de forma “indoor” e “outdoor”, especialmente
caminhadas e alongamentos ao ar livre. Incentiva-se sempre que todos
participem juntos das atividades, para que elas sejam também um
momento de socialização.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Notou-se, no período de um semestre, mudanças e melhorias
significativas. Através do desenvolvimento de novos métodos para
ajudar os participantes na aprendizagem, da adaptação dos exercícios
de forma individual até que se alcançassem os melhores resultados,
atingiu-se uma melhoria tanto na execução dos exercícios como na
qualidade de vida, especialmente nos seguintes aspectos: marcha,
tremor, força de preensão e coordenação motora. O projeto possui
atualmente cinco participantes. Almeja-se que ele atinja um número
maior de pessoas, pois inúmeros outros indivíduos com a doença de
Parkinson precisam desses cuidados.
CONCLUSÕES
A troca de conhecimentos entre os acadêmicos e os idosos foi
bastante produtiva e a constatação das melhorias alcançadas na saúde
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dos participantes trouxe satisfação para as duas partes. Espera-se agora
que o projeto cresça e alcance um número maior de pessoas com DP,
para que elas sejam conscientizadas da importância dos exercício físicos
para a melhoria do problema e recebam auxílio na busca pela qualidade
de vida através da atividade física.
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INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas
públicos de saúde do mundo. Criado em 1988 pela Constituição Federal
Brasileira, busca abranger desde o atendimento ambulatorial até o
transplante de órgãos, e garantir acesso integral e universal para toda
a população do país. No entanto, é necessário reconhecer que o SUS
apresenta fragilidades, e não se pode esquecer que, para haver eficiência
no seu funcionamento, o SUS necessita, além de uma boa gestão, de
trabalhadores de saúde proficientes em sua área.
Neste sentido, enfatiza-se a necessidade de uma formação de
qualidade, que esteja de acordo com os princípios e diretrizes do SUS,
para os futuros profissionais que nele atuarão. Porém, as atividades
práticas curriculares ainda apresentam lacunas nos processos de ensinoaprendizagem. Por isso, os estudantes têm interesse em atividades
extracurriculares que preencham essa falha que reconhecem em sua
formação acadêmica (LIRA NETO, 2012). Objetivando principalmente
preencher esta lacuna e estimular a formação de trabalhadores para
o SUS, comprometidos eticamente com seus princípios e diretrizes e
que se entendam como atores sociais e agentes políticos capazes de
promover transformações na sociedade, surge o projeto Vivências e
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Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS), que teve
como versão piloto a vivência ocorrida no Estado do Rio Grande do
Sul, no ano de 2002, e posteriormente ampliada para outros estados
brasileiros (AZEVEDO; SAUERBRONN, 2013).
O projeto é um estágio de vivência no Sistema Único de Saúde do
país, oferecido pelo Ministério da Saúde juntamente com as Secretarias
de Saúde de cidades de vários estados do Brasil, buscando inserir os
estudantes no SUS e assim potencializar sua formação acadêmica
dentro dele e para ele. Considando tudo isso, este estudo objetiva relatar
a experiência de acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem no
projeto Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde
realizado em uma cidade do interior do Estado do Ceará.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa,
do tipo relato de experiência. Os resultados foram obtidos a partir da
experiência como participantes do VER-SUS, no município de Sobral/
CE, na categoria de viventes, edição 2016.2. A vivência ocorreu entre
os dias 12 e 21 do mês de agosto de 2016. Contou com a participação
de acadêmicos provenientes de instituições de ensino superior públicas
e privadas das cidades de Sobral, Fortaleza e Parnaíba, pertencentes
aos cursos de graduação em Educação Física, Enfermagem, Engenharia
Elétrica, Fisioterapia, Letras, Medicina e Psicologia. Foram selecionados
20 viventes e 5 facilitadores, estes últimos majoritariamente exparticipantes do projeto.
Os selecionados ficaram em processo de imersão teórica,
prática e vivencial dentro do sistema de saúde de Sobral, para que
houvesse momentos de diálogo e troca de experiências relacionadas
às vivências diárias. A cada dia de estágio os versusianos conheciam,
durante o dia, uma rede de atenção do sistema de saúde do município
e à noite realizavam uma discussão com a comissão organizadora sobre
cada unidade visitada, com o intuito de que a comissão tivesse um
feedback das vivências. A partir das visitas e das devolutivas, construía358 | SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE?

se a sistematização diária, que era constituída por um diário de campo
digitalizado no qual se relatavam todas as atividades vivenciadas no dia,
com a possibilidade de expressar, inclusive, as impressões e opiniões
do vivente. Ao final do estágio, esse material deveria ser submetido à
plataforma do projeto. Além disso, para que os acadêmicos tivessem
uma base para as discussões, ocorriam diariamente palestras, rodas de
conversa e oficinas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os acadêmicos foram divididos em cinco Grupos de
Trabalho, com cinco viventes e um facilitador, sempre priorizando
a multiprofissionalidade. Durante a imersão, foi possível vivenciar
diferentes níveis de atenção à saúde, a saber: Atenção Primária,
Secundária e Terciária, bem como contato com sua gestão. Antes
do início das visitas, os estudantes conheceram como funcionava o
Sistema Municipal de Saúde da cidade de Sobral, em que os serviços
são divididos em redes de Atenção, sendo elas as Vigilâncias de Saúde,
Atenção Primária à Saúde, Rede Psicossocial, Rede Cegonha, Rede
Urgência e Emergência, Rede de Assistência e Rede de Atenção à Pessoa
com Deficiência.
Foram efetuadas visitas a cada serviço dessas redes, nas quais
observava-se criticamente desde a estrutura física do local até os
processos de trabalho dos serviços, passando pela forma como ocorria
a inserção da equipe multiprofissional naquele contexto. Além disso,
ocorreram também rodas de conversa com os temas “Redução de
Danos”, “Formação para o SUS”, “Gênero, Identidade e Saúde LGBT” e
“Controle Social”, nas quais os mediadores falavam um pouco acerca do
seu tema e, em seguida, esclareciam as dúvidas sobre ele, procurando
sempre relacionar a multiprofissionalidade e a interdisciplinaridade,
tendo em vista que seus ouvintes eram provenientes de cursos
diferentes.
Realizaram-se também visitas a outras cidades, como a
comunidade São Vicente, comunidade sustentável localizada na cidade
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de Meruoca, CE, e à comunidade Queimadas, localizada na cidade de
Acaraú, CE, onde vivenciou-se um pouco da realidade da saúde indígena.
Além disso, o projeto contava ainda com oficinas, nas quais se dava a
formação coletiva e a troca de saberes. Através do projeto, identificouse que ainda há a necessidade de uma maior integração entre as redes
de atenção, para que o cuidado ao indivíduo seja efetivo e continuado, e
que, mesmo a multiprofissionalidade estando presente nos serviços, há
a necessidade da interdisciplinaridade entre seus profissionais.
Existem equipes compostas por profissionais de diferentes
formações, porém há uma falha no que se refere à inter-relação desses
profissionais no momento do atendimento ao usuário. Identificou-se
também que os cursos de graduação necessitam de uma melhoria na
formação dos acadêmicos para atuar no SUS. Por meio do referido
projeto, foi proporcionada uma maior aproximação com o cotidiano dos
trabalhadores, usuários e gestores do sistema público de saúde, mesmo
que, em alguns serviços, os receptores não mostrassem a sua realidade
de fato. Mais do que a percepção de que o SUS está em processo de
edificação, possibilitou-se a construção e desconstrução de opiniões e
pensamentos.
Percebeu-se que, enquanto acadêmicos, não basta somente
adquirir e repassar os conteúdos aprendidos em sala de aula, mas que
se deve construir o próprio conceito e a própria opinião. Além disso, a
convivência com acadêmicos de outras áreas fez com que se reconhcesse
a importância da interprofissionalidade para o cuidado prestado nos
serviços de saúde. Outro ponto forte dessa vivência foi a tomada de
decisões coletivas, pois o projeto era sempre pautado em decisões
coletivas, visando o benefício de todos. Vale ressaltar também que, com
o estágio, deu-se o aprendizado de temas até então desconhecidos e o
contato com pontos de vista diferentes através das devolutivas, o que é
enriquecedor no que se refere à formação acadêmica para atendimento
integral do indivíduo.
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CONCLUSÕES
Por meio da experiência promovida pelo projeto conclui-se
que houve certa sensação de incômodo a partir do conhecimento da
realidade do sistema e, juntamente com ela, o desejo de agir em prol
da transformação dessa realidade desde a graduação. A vivência
possibilitou também que os participantes se enxergassem como futuros
profissionais atuantes do SUS e como agentes transformadores. Houve
também uma maior aprendizagem referente ao Sistema Único de Saúde
e ao sistema de saúde do município de Sobral.
Através da aprendizagem e da experimentação dos espaços
de saúde, por meio de metodologias ativas aliadas à convivência
de percepções e opiniões distintas, à construção, desconstrução e
reconstrução de pensamento, o VER-SUS torna-se essencial e única
como oportunidade de formação. Por fim, os estudantes são seres
capazes de mobilizar a sociedade, logo, quanto mais o ensino do SUS
estiver presente em suas vidas, maior será a quantidade de profissionais
sensibilizados e desejosos de atuar e melhorar o sistema.
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INTRODUÇÃO
Informações sobre povos ciganos ainda são escassas na literatura
científica. Segundo dados fornecidos pelo IBGE no ano de 2001 foram
identificadas 291 comunidades ciganas no Brasil, distribuídas em 21
estados da federação. Os estados onde se evidenciaram as maiores
concentrações de comunidades ciganas foram Bahia (53 comunidades),
Minas Gerais (58 comunidades) e Goiás (38 comunidades) (BRASIL,
2013). O guia de políticas públicas para os povos ciganos relata que
o surgimento desses povos é datado de mil anos atrás e que eles se
dispersaram pelo mundo a partir de então.
Descreve-se também que, no Brasil, o primeiro registro oficial
de povos ciganos ocorreu no ano de 1574, com a vinda de João Torres
e sua esposa Angelina, deportados por um período de cinco anos para
o país. Destaca-se ainda a presença de três etnias diferentes de povos
ciganos: Calon, Rom e Sinti. (BRASIL, 2013). No Estado do Ceará, são
encontradas algumas comunidades ciganas. No município de Sobral,
mais especificamente no distrito de Jaibaras, reside uma dessas
comunidades, que mantém suas atividades culturais vivas, apesar dos
desafios e preconceitos que enfrenta. Assim sendo, o presente relato tem
o intuito de descrever uma vivência com povos ciganos, voltada para a
contemplação das práticas culturais e a identificação das demandas de
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saúde dessa população, compreendendo suas particularidades culturais
e desafios de saúde, bem como refletindo sobre as contribuições dessa
experiência para a formação do profissional de saúde atuante na
Estratégia Saúde da Família.
METODOLOGIA
O presente relato possui caráter descritivo com abordagem
qualitativa. Nele se buscou descrever a experiência de uma visita de
campo a uma comunidade cigana que reside no distrito de Jaibaras,
município de Sobral/CE. A vivência ocorreu em maio de 2016 e foi
realizada através do ciclo teórico “Família, Gênero e Etnia” do curso
deResidência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) da Escola
de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia (RMSFVS). Os
sujeitos envolvidos foram ciganas convidadas para a roda de conversa,
bem como os professores da disciplina de Família, Gênero e Etnia e
ainda os residentes multiprofissionais em saúde da família e residentes
multiprofissionais em saúde mental da EFSFVS. Para descrição dos
resultados utilizou-se o diário de campo e a percepção dos autores
através da observação participante.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Uma das integrantes da comunidade cigana visitada é
presidente da Associação dos Ciganos do Ceará. No momento inicial
da vivência, foi realizada uma roda de conversa em que se gerou uma
discussão sobre o surgimento dos povos ciganos, narrada pela líder
da Associação dos Ciganos do Ceará. Em sua fala, evidenciou que os
primeiros relatos de surgimento dos povos ciganos são datados do ano
de 1250, oriundos dos povos Gipse que habitavam a Índia e só depois
passaram a ser chamados de ciganos.
Os ciganos vieram para o Brasil nas caravelas, junto com
os índios. Segundo a líder cigana, este é um fato oculto da história
do povo brasileiro e ela completou dizendo que a história dos povos
ciganos não está escrita em livros. A líder cigana concluiu sua narrativa
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reforçando a importância de conhecer a cultura cigana. Fez também um
pedido aos profissionais de saúde, residentes e convidados, para que
fossem tocados pela causa de cuidar dos povos ciganos, pois muitos já
carregam na memória dores sofridas pelo preconceito e exclusão social,
que muitas vezes não é exposta, mas é sentida silenciosamente.
Ela ainda ressalta que os profissionais deveriam ter esse olhar
atencioso aos povos que muitas vezes são esquecidos e excluídos da
sociedade, não apenas nas questões de saúde, mas de outras políticas
sociais e culturais. A fala da representante da comunidade cigana e seu
pedido por mais humanização no serviço de saúde oferecido aos povos
ciganos reaviva a proposta do ciclo e os conceitos debatidos durante
as oficinas que integram o componente teórico da formação em Saúde
da Família. Independentemente da cultura ou etnia todos merecem
ser tratados de forma igualitária e humanizada, no entanto existem
indivíduos e populações que devem ser tratados de maneira específica,
associada ao princípios aos princípios da igualdade e equidade no
SUS, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, de acordo com suas
necessidades de saúde.
Não é a cultura, o gênero ou a etnia que define suas formas
de tratamento, mas suas particularidades culturais e individuais. A
população cigana foi historicamente associada à incivilidade, ganhando
relevância somente quando causava desconforto à sociedade. Por
conta disso, suas versões de sua própria história e estilo de vida
nunca foram ouvidas, e tudo que se sabia sobre eles era através dos
relatos do dominador. Consequentemente foram vistos como “sujos”,
“conflituosos” e antimoralistas e acabaram destituídos de suas
características particulares. Sua existência enquanto grupo étnico
provido de sentidos fora limitada ao termo da ilegalidade por conta
da imagem distorcida, perante a sociedade, de que eram indivíduos de
índole duvidosa. Esse veredito prévio era sustentado na ideia de que só
era honesto o indivíduo que tivesse um local fixo de moradia (ALMEIDA;
BARBOSA; PEDROSA, 2013). É perceptível a necessidade de atenção a
esses povos que já possuem histórico de exclusão. Na cidade de Sobral,
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como foi pontuado nas falas dos integrantes da comunidade cigana
visitada, pouco tem sido feito pela inclusão cultural desses povos no
que diz respeito aos aspectos culturais locais.
Isso reflete uma realidade ainda presente em diversas cidades
brasileiras e que gera uma reflexão sobre a necessidade de (re)afirmar
políticas públicas voltadas para a população cigana, para que consigam,
de fato, abarcar as necessidades e valorizar as singularidades do povo
cigano. Sabe-se que apenas uma pequena parcela das 291 comunidades
registradas recebe apoio, incentivos fiscais e políticas públicas dos
municípios e estados onde residem. Apenas 40 prefeituras declararam
ter políticas de cuidados voltadas para os povos ciganos. Esse dado é
equivalente a 13,7% do total de comunidades ciganas do Brasil, ou seja,
quase 90% dos povos ciganos não usufrui do seu direito de ser tratado
de forma específica para o seu bem estar e cidadania.
Estima-se que a população total de ciganos no Brasil gire
em torno de um milhão e meio (BRASIL, 2013). Durante a roda de
conversa, pessoas da comunidade não cigana puderam compartilhar
suas impressões sobre os povos ciganos. Algo marcante nas falas merece
destaque: muitos vizinhos desses povos, que presenciaram sua chegada
ao distrito, tinham receio em relação a eles, porém a convivência fez
com que mudassem seus conceitos e se tornassem amigos e defensores
dos povos ciganos, passando a caracterizá-los como um povo unido,
prestativo e acolhedor, disposto a colaborar e que não procura confusões
ou desavenças com outras pessoas.
Isso demonstra que os povos ciganos cultivam a cultura da paz,
tanto com seu próprio povo e familiares, quanto com outras pessoas
da comunidade. A comunidade cigana considera as relações familiares
o seu alicerce. É costumeiro ver casamentos e relacionamentos entre
ciganos determinados ainda na infância pelos familiares ciganos.
Geralmente estas relações ocorrem apenas entre os povos ciganos, mas
atualmente é possível encontrar relações entre ciganos e não ciganos
(ALMEIDA, SILVA e PEDROSA, 2012). A percepção dos vizinhos e
profissionais de saúde sobre a índole dos povos ciganos e as formas de
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conviver dentro de sua comunidade e na sociedade em geral, mostram
concepções de vida presentes nos princípios da cultura desse povo.
Ao contrário do que contam os relatos históricos, que os taxavam
como rebeldes e violentos, quem convive com esse povo percebe que
esse “tabu” pode ser quebrado ao se permitir conhecer de perto sua
cultura e vida cotidiana, passando a enxergá-los como o povo humilde,
trabalhador, unido e pacífico que são.
CONCLUSÕES
Ao final da visita, fomos prestigiados com uma demonstração
de dança cigana que encantou a todos os presentes. Aos profissionais
que vivenciaram o momento, um valioso conhecimento foi legado,
corroborando para se pensar em novas perspectivas de cuidados
para esses povos que, diversas vezes, são esquecidos e excluídos. Nos
livros e artigos são poucos os relatos e estudos sobre essa população,
especialmente que tratem sobre a cultura cigana e suas relações com o
processo saúde-doença.
Muito se tem melhorado com a política de cuidados para povos
ciganos, entretanto muito ainda precisa ser feito para que se possa
ampliar o cuidado a eles. Uma ação como essa serve para disparar
alguns processos, na medida em que outros profissionais tomam
conhecimento e se sensibilizam com a importância de ter um olhar
acolhedor para as singularidades deste povo tão sofrido. Portanto,
esperamos que se amplie a rede de cuidados com ações efetivas e
sólidas, fazendo valer os princípios do SUS como realmente devem
ser entendidos e concretizados: saúde humanizada, igualitária e de
qualidade para todos.
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avaliação das atividades desenvolvidas em um
grupo de pesquisa e extensão
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INTRODUÇÃO
O Projeto Saúde Sexual e Reprodutiva (PSSR) é uma iniciativa
acadêmica do curso de Enfermagem das Faculdades INTA, que
desenvolve ações de pesquisa e extensão voltadas à promoção da saúde
sexual e reprodutiva e da prevenção de agravos causados por práticas de
risco. Trabalha com metodologias ativas, a fim de promover momentos
de educação em saúde voltados à saúde da mulher e do homem,
prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), concepção
e contracepção, visando sempre manter integrados o ensino, a pesquisa
e a extensão. Além disso, busca incessantemente amadurecer as
práticas por meio de autoavaliações. Das estratégias utilizadas, citamos
aqui o emprego da matriz FOFA, que trata-se de um instrumento de
avaliação do cenário atual de projetos, serviços e sistemas, a partir da
identificação das Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças.
OBJETIVO
Relatar a experiência da aplicação da matriz FOFA no PSSR.
METODOLOGIA
Constitui-se de um relato de experiência vivenciada no mês
de setembro de 2016, durante um encontro do Projeto Saúde Sexual
e Reprodutiva do curso de Enfermagem, em que estiveram presentes
os 04 orientadores do projeto e 13 membros. O projeto acontece
quinzenalmente, com encontros às quintas-feiras, das 17 às 18 horas,
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nas Faculdades INTA, em Sobral-CE.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O momento foi planejado para a realização da avaliação do
projeto por seus membros. Para tanto, foram usados tapetes e música
de fundo com o objetivo de proporcionar um ambiente calmo e
relaxante, propício à reflexão. Cada membro foi recepcionado com um
bombom de chocolate contendo uma frase de motivação. Inicialmente,
desenvolveu-se uma dinâmica que consistia em perguntas sobre a
vida do pesquisador e cujas respostas eram dadas por meio de trechos
musicais, que respondiam adequadamente cada indagação.
Ao final da dinâmica, reservou-se um breve momento para
refletir sobre a importância da pesquisa e de ser um pesquisador
e, posteriormente, iniciou-se a aplicação da Matriz FOFA. Para a
aplicação desta, os membros foram divididos em dois grupos. Cada
grupo teve como mediador um dos professores orientadores do projeto.
Disponibilizou-se uma cópia da matriz, para que cada grupo escrevesse
as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças sobre o projeto. Ao
término da discussão, cada grupo apresentou suas respostas, que foram
compiladas em uma única matriz. Cada ponto debatido trouxe uma
reflexão no âmbito pessoal e coletivo do projeto, uma vez que a imagem
do grupo é um reflexo de seus integrantes e se faz necessário que cada
um reflita a respeito de suas responsabilidades e limitações e o impacto
destas no projeto.
Dentro da matriz FOFA, o primeiro ponto a ser debatido são
as forças. As forças são fatores que estão sob o controle do grupo e são
capazes de torná-lo mais forte e devem ser aprimorados e incentivados.
Como primeira fortaleza, foi apontado o “trabalho em equipe”. Para
o grupo, esta é uma característica que lhes confere identidade, além
da formação de vínculos entre os integrantes. Apesar da existência
de conflitos, eles são mediados pelos orientadores e oportunizam o
amadurecimento do grupo como um todo. A capacidade do grupo de
aceitar e abraçar novas ideias também foi apontada como um ponto
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forte, pois a busca por novos desafios estimula a equipe a identificar
suas limitações e superá-las. Outra característica apontada como
fortaleza foi o tema que o projeto se propõe a discutir. A saúde sexual
e reprodutiva ainda é um grande tabu na sociedade e isso pode ser
percebido no receio da comunidade quando se fala de sexo.
O segundo ponto debatido na matriz FOFA são as oportunidades.
Oportunidades são fenômenos externos que não são controlados pelo
grupo, mas que, quando surgem, podem ser explorados por ele. Como
oportunidades, apontou-se a realização de atividades de extensão. Tais
atividades permitem aos integrantes interagirem com a comunidade e
pôr em prática aquilo que aprendem durante os momentos de formação
promovidos pelo PSSR, além de ser um campo fértil para a produção
científica de relatos da experiência. Debateu-se também sobre a
interdisciplinaridade como oportunidade de troca de conhecimentos
entre acadêmicos de diferentes cursos, algo que, na percepção dos
integrantes, seria benéfico ao projeto.
As fraquezas, assim como as forças, são fatores intrínsecos ao
grupo e por ele podem ser modificados. Sobre as fraquezas do grupo,
o principal ponto levantado foi a baixa produção científica. A prática
de pesquisa é um dos principais motivos para a existência do projeto
e o incentivo aos membros para a realização de produção científica é
contínuo, no entanto o número de trabalhos produzidos ainda está
aquém do desejado. Outra fraqueza levantada foi a indisponibilidade
e inadequação de alguns participantes em relação às atividades
promovidas pelo projeto. Alguns integrantes residem em cidades
circunvizinhas ou realizam outras atividades que se chocam com os
horários definidos para os encontros. Isso os impossibilita de manter a
assiduidade esperada. Por fim, foram discutidas as ameaças e destacouse a falta de campo para extensão, as dificuldades na elaboração de
trabalhos científicos e a falta de compromisso de alguns membros.
Após o processo de compilação das informações, foi elaborado um
cronograma de atividades compatível com as necessidades e, em um
encontro posterior, ele foi submetido à apreciação do grupo.
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CONCLUSÕES
A matriz FOFA reúne elementos chave em sua metodologia
e a discussão desses elementos levou a uma reflexão aprofundada do
grupo, o que permitiu uma visão mais ampla do seu panorama atual.
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INTRODUÇÃO
As Ligas Acadêmicas (LA) são organizações estudantis em
que grupos de alunos decidem aprofundar-se em um determinado
tema, contando com a orientação de professores. Foram inicialmente
idealizadas no Brasil nos anos da ditadura militar, onde associações
estudantis passaram a questionar a essência do ensino universitário
e o direcionamento e a aplicabilidade dos avanços técnico-científicos
(TORRES et al.,2008) As LA devem contemplar o princípio da
indissocialidade de ensino-pesquisa-extensão, elaborado a partir da
constituição de 1988.
Portanto, espera-se que as LA dos cursos de graduação
em saúde constituam-se espaços onde o aluno possa atuar junto à
comunidade como agente de promoção de saúde e transformação social,
reconhecendo as pessoas como atores do processo saúde-doença, o qual
envolve aspectos psicossociais, culturais e ambientais, e não apenas
biológicos. Além do desenvolvimento de senso crítico e raciocínio
científico, propiciam uma prática mais ampla do exercício da cidadania,
com o olhar voltado para as necessidades sociais e a integralidade da
assistência à saúde (TORRES et al., 2008). Por outro lado, há uma
necessidade de trabalho multiprofissional e interdisciplinar quando se
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fala em cuidados de saúde, de modo que essa prática tem sido muito
valorizada no meio acadêmico, sendo progressivamente incorporada
pelas LA. E quando se fala em promoção da saúde integral da criança
e do desenvolvimento de ações de prevenção de agravos, são esses
objetivos que, para além da redução da mortalidade infantil, apontam
para o compromisso de se prover qualidade de vida para as crianças
(GALVÃO, et al., 2011). Desta forma, este estudo tem por objetivo
relatar a experiência de acadêmicos de graduação em Enfermagem
participantes da Liga Interdisciplinar em Saúde da Criança (LISCRI)
em meio às atividades de extensão desenvolvidas em um Centro de
Saúde da Família (CSF) do interior do estado do Ceará.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência. Os
resultados foram obtidos a partir da experiência da extensão da LISCRI
em um CSF do município de Sobral/CE no ano de 2016. A Liga tem
caráter interdisciplinar, pois participam acadêmicos dos cursos de
Enfermagem e Educação Física da Universidade Estadual Vale do
Acaraú (UVA). Os ligantes são distribuídos em CSFs, abrigo e hospital
de pequeno porte, onde se trabalham ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde infantil.
Na estratégia de saúde da família foi possível realizar
algumas ações como oficinas sobre aleitamento materno, grupos de
gestantes, grupos coletivos de puericultura, assim também como
o acompanhamento das consultas de puericulturas e pré-natais,
participação na sala de imunização, visitas domiciliares a recém
nascidos e, recentemente, a Liga está desenvolvendo o I Simpósio
Interdisciplinar em Saúde da Criança (SIMISC), evento que tem o
objetivo de estender o aprendizado acerca da saúde da criança para a
comunidade acadêmica e social.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da extensão da Liga foi possível desenvolver
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metodologias ativas em grupos coletivos de puericultura, nos quais
falou-se sobre aleitamento materno, levando para as mães os mitos
e as verdades referentes ao aleitamento. Esta ação funcionou como
espaço de acolhimento e prática educativa com puérperas e lactantes.
Proporcionou um espaço de aprendizado, troca de experiências e
principalmente desmistificação de mitos e crenças que muitas vezes
tornam difícil a adesão ao processo de amamentação.
Também houve contribuição no grupo de gestantes, abordando
os cuidados ao recém-nascido. A ação iniciou-se com um alongamento,
enfatizando a importância da atividade física no período gestacional,
pois, quando executada, auxilia inclusive no momento do parto. No
segundo momento, as gestantes foram divididas em dois grupos e por
meio de uma dinâmica eram lançadas perguntas, por exemplo “como
colocar a frauda?”, “o banho?”, “a alimentação do recém-nascido?”,
“como o banho de sol deve ser realizado?”, dentre outras. A partir disso
criou-se um diálogo com elas, procurando saber seu conhecimento
prévio sobre o assunto e complementamos com uma visão científica.
Esse momento foi importante para a promoção da saúde das
crianças e de suas respectivas mães ainda no período gestacional.
Outras ações foram citadas, como o acompanhamento das consultas
de puericultura, onde foi possível acompanhar de perto a conduta
profissional frente a cada situação, bem como aprimorarmos nossos
conhecimentos teóricos. Percebe-se que estas consultas seguiam
um roteiro: preenchimento da caderneta da criança, observação e
atualização do cartão de vacinas, orientação da alimentação de acordo
com a idade de cada criança; entretanto, o exame físico, na maior parte
das vezes, era realizado de forma superficial.
Isso gerou uma reflexão acerca da importância do exame físico
completo e contribuiu para o aperfeiçoamento dessas consultas, pois
realizou-se os procedimentos e repassou-se as orientações necessárias
aos cuidados com o bebê. Outro espaço de atuação foi a sala de
imunização, onde se verificou algo interessante, a racionalização dos
recursos, de modo que, a fim de não haver o desperdício de doses,
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realizou-se uma programação para abertura de cada vacina, sendo
divulgadas as datas para comunidade através dos agentes comunitários
da saúde. Por meio das visitas domiciliares, teve-se a oportunidade de
conhecer o ambiente familiar e o contexto em que as famílias estavam
inseridas, de modo que nos envolvemos com a promoção da saúde da
criança, planejando e realizando ações que favoreçam as boas práticas
em saúde, levando em consideração os determinantes sociais. Percebese que é possível a troca de saberes dentro da comunidade, de forma que
sejam desenvolvidas ações de saúde que visem à disseminação de novos
conhecimentos, contribuindo para a melhoria das condições de vida da
população, em especial das crianças. Assim, a LISCRI veio favorecer
maior envolvimento dos futuros profissionais com as ações referentes
à atenção da saúde da criança, proporcionado aprofundamento de
conhecimento acerca dos temas abordados e vivenciados.
CONCLUSÕES
A formação a partir da troca de saberes existentes nos projetos
extensionistas assume particular importância, uma vez que se integra à
rede assistencial e pode servir como um espaço voltado à humanização
e à qualificação da atenção à saúde. As LA desenvolvem um papel
interessante na formação acadêmica, devendo-se permanecer atento
para que a extensão não se torne igual ou semelhante aos estágios
curriculares. Vale ressaltar que as ações desenvolvidas através das
LA são de suma importância na formação do acadêmico pelo caráter
singular, único e inovador, possibilitando uma visão ou vivência
do funcionamento de uma equipe multiprofissional, sem deixar de
valorizar o conhecimento e as habilidades individuais, mas tendo em
mente a responsabilidade coletiva.
Nas Ligas, os estudantes devem ter oportunidade de fazer
escolhas de modo ativo e livre, ter iniciativas inovadoras, trocar
experiências e interagir com os demais interessados nos mesmos
assuntos e escolhidos por afinidade. Nesse contexto, espera-se que
possam adquirir conhecimentos práticos com mais satisfação e de
modo mais significativo; desenvolver potenciais intelectuais, afetivos
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e relacionais, assim como a capacidade crítica e reflexiva; exercer a
criatividade, a espontaneidade e a liderança, sendo mais atores e menos
expectadores do processo ensino-aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da
saúde pública contemporânea. Este fenômeno ocorreu inicialmente
em países desenvolvidos, mas, recentemente é nos países em
desenvolvimento que o envelhecimento da população tem ocorrido
de forma mais acentuada. No Brasil, o número de idosos (≥ 60 anos
de idade) passou de 3 milhões em 1960, para 7 milhões em 1975 e 14
milhões em 2002 (um aumento de 500% em quarenta anos) e estimase que alcançará 32 milhões em 2020 (COSTA, M. et al, 2003).
A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das
doenças cardiovasculares. É também o principal fator de risco para as
complicações mais comuns como acidente vascular cerebral e infarto
agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal. Segundo
o Ministério da Saúde, no Brasil são cerca de 17 milhões de portadores
de hipertensão arterial, 35% da população de 40 anos ou mais. E esse
número é crescente, seu aparecimento está cada vez mais precoce e
estima-se que cerca de 4% das crianças e adolescentes também sejam
portadoras. Mudanças de estilo de vida são de suma importância no
processo terapêutico e na prevenção da hipertensão. Alimentação
adequada, ponderar o consumo de sal, controle do peso, praticar
378 | SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE?

atividade física, tabagismo e uso excessivo de álcool são fatores de risco
que carecem ser frequentemente abordados e controlados.
A promoção da saúde visa à redução da vulnerabilidade e dos
riscos à saúde da população por meio da participação e controle social.
O envelhecimento ativo centraliza-se na melhoria das oportunidades
de saúde, na participação nas questões sociais, econômicas, culturais,
espirituais e civis, além de segurança, a fim de melhorar a qualidade de
vida dos idosos e aumentar a expectativa de vida saudável.
O trabalho em grupo possibilita a quebra da tradicional relação
vertical que existe entre o profissional que detém o conhecimento e
o sujeito ouvinte de sua ação, sendo uma circunstância que facilita a
expressão individual e coletiva das necessidades, expectativas e modos
de vida que influenciam no desenvolvimento de práticas relativas à
saúde (LACERDA et al., 2013). De forma geral, as oficinas proporcionam
aos indivíduos envolvidos perspectivas de mudanças, que poderão
contribuir para a melhoria na qualidade de vida dos mesmos e ainda,
contribuem para o desenvolvimento do autoconhecimento podendo
acarretar a melhoria de seus hábitos diários e estimulando uma vivência
mais saudável (SOUZA; POMATTI, 2003).
OBJETIVO
Divulgar os resultados obtidos durante a execução de uma
oficina educativa realizada em um Serviço de Convivência e Formação
de Vínculos para Idosos, denominado Grupo Feliz Idade.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência sobre uma ação de
promoção da saúde e prevenção à hipertensão arterial sistêmica,
realizada no Serviço de Convivência e Formação de Vínculos do Idoso,
em um Centro de Referência e Assistência Social, cenário de atuação do
Projeto Feliz Idade na cidade de Sobral, Ceará.
A atividade foi executada no mês de junho de 2016, permeado
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pelo estágio curricular de Práticas Interdisciplinares em Pesquisa e
Extensão do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale
do Acaraú-UVA. A atividade teve demanda espontânea, porém foram
definidas como público-alvo pessoas idosas. A ação durou duas horas e
contou com a participação de 27 idosos.
O planejamento da ação executada foi elaborado pelos discentes
e docentes do curso de enfermagem, com apoio do Núcleo Gestor do
Centro de Referência e Assistência Social. Para a realização da oficina
utilizaram-se os seguintes recursos: apresentações interativas em
data show (com espaço aberto para perguntas e discussão), vídeos
interativos que ponderavam sobre a importância de hábitos de vida
saudáveis e discussão do assunto, com presença de dinâmicas como
um alongamento e danças e oferecido uma mesa contendo alimentos
que previnem a hipertensão. Obedeceu-se aos itens constantes na
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que trata das
pesquisas realizadas com seres humanos (BRASIL, 2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A oficina é um processo educativo que segue a adequação
e a sequência de passos para que se alcance o objetivo almejado,
constituindo-se como um espaço privilegiado de criação e descobertas
em que os produtos construídos apresentam aspectos da contribuição
de cada participante, para tanto, a oficina foi dividida em quatro
momentos. O primeiro momento foi uma apresentação inicial, na qual
cada idoso teve a oportunidade de se apresentar e falar um pouco sobre
seu estilo de vida e acerca da vigência de alguma patologia, como por
exemplo, a hipertensão arterial; no segundo momento, as acadêmicas
de enfermagem realizaram uma apresentação sobre a temática de
hipertensão arterial sistêmica com auxílio de vídeos interativos e em
seguida a aferição da pressão arterial dos idosos.
No terceiro momento, realizou-se uma dinâmica de
alongamento, seguida de danças ao som das músicas de Luiz Gonzaga.
No último momento foi oferecida uma mesa com alimentos que são
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considerados essenciais para a prevenção e/ou controle da hipertensão,
como por exemplo: leite, frutas e sucos naturais.
Participaram da ação 27 idosos, sendo 21 mulheres e 6 homens,
com idades entre 54 e 68 anos. Observou-se que os idosos tinham
um conhecimento prévio sobre a hipertensão arterial sistêmica, mas
desconheciam os métodos de diagnóstico, a maneira de utilizar a terapia
medicamentosa do tratamento, alguns fatores de riscos inerentes
à doença, e algumas das principais medidas preventivas, como os
alimentos essenciais na prevenção à hipertensão. Sendo que 100% dos
idosos após a ação sabiam responder sobre as medidas preventivas da
doença abordada e consideraram o evento muito bom no conhecimento
de novas informações referentes à hipertensão.
CONCLUSÕES
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença
de múltiplos fatores e sua detecção é quase sempre tardia por ser
assintomática, o que dificulta o tratamento, fator determinante para o
seu agravamento.
A educação em saúde é uma estratégia fundamental para
a promoção do envelhecimento ativo, em que as especificidades
da velhice podem ser adaptáveis a uma vida saudável e ativa. O
envelhecimento ativo compreende a prevenção e controle de doenças,
atividade cognitiva e social, participação social e comportamentos de
saúde. Nesse âmbito, cabe à educação em saúde originar hábitos de
vida saudáveis ao articular saberes técnicos e populares e mobilizar
recursos individuais e coletivos.
O desenvolvimento da atividade educativa com os idosos
revelou a importância da educação em saúde como estratégia na
prevenção dos agravos e na conscientização dos mesmos para uma
melhoria na qualidade de vida. Os profissionais da saúde devem investir
na realização de atividades educativas de caráter crítico e dinâmico,
que atraem o usuário participante como forma de promover a saúde
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na prevenção das doenças, principalmente os usuários idosos que se
encontram mais suscetíveis a diversas patologias.
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Diante do aumento da expectativa de vida, o número de idosos
vem aumentando cada vez mais nas sociedades de todo o mundo e
atrelado a esse processo de envelhecimento, a incidência de doenças
neurológicas progressivas é cada vez mais comum, dentre elas, a
Doença de Parkinson (DP). Esta doença encontra-se como a segunda
enfermidade neurológica com maior incidência na população mundial
acima dos 60 anos (PEREIRA; BATISTELA; SIMIELI, 2014). Estudos
realizados por Barbosa et al. (2006) revelam que no Brasil, o distúrbio
afeta cerca de 3,3% da população acima dos 64 anos. Estima-se que no
ano de 2020 mais de 40 milhões de pessoas no mundo serão acometidos
com DP (SOARES et al., 2010).
A DP é uma doença neurodegenerativa crônica e progressiva,
causada pela intensa diminuição de Dopamina, um neurotransmissor
que está diretamente ligado ao sistema do movimento humano. A
deficiência deste neurotransmissor no cérebro compromete o controle
motor do individuo e com o passar do tempo os pacientes podem
apresentar dificuldades cognitivas, problemas de memória, dificuldades
na repetição do mesmo movimento e vagareza nas respostas psicológicas
(RC et al., 2007).
Segundo o mesmo estudo a complicações físicas, mentais,
emocionais, sociais e econômicas relacionados aos sinais e sintomas
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da DP afetam o nível de incapacidade do indivíduo, o que interfere
desfavoravelmente na sua qualidade de vida (QV), ocasionando
isolamentos e pouco envolvimento na vida social. Inspirado nessas
circunstancias e baseado no aumento de pessoas com a DP na cidade
de sobral, o projeto de “Avaliação e prescrição de exercícios para a
população com doenças crônico-degenerativas” atende pessoas que
portam esse diagnostico. Atualmente está vinculado ao Laboratório
de Fisiologia do Esforço (LAFESF) no Centro de Ciências da Saúde
– CCS da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA e conta com
a monitoria de estudantes de Educação Física sob a supervisão da
coordenadora do projeto.
Com o propósito de receber e melhorar a vida dessa população,
o projeto realiza atividades que focam no cuidado da saúde, lazer e bemestar social. As principais atividades executadas englobam a prática
do exercício físico, aulas de educação e saúde, jogos, brincadeiras e
vivências de integração social, oportunizando momentos de prazer e
descontração para os participantes. O objetivo desse trabalho é relatar
a grande importância de cuidar e prezar pela vida das pessoas com
DP, descrevendo o reflexo dos aperfeiçoamentos motores, cognitivos e
psicológicos na relação com uma vida autônoma e feliz.
Para o desenvolvimento do presente relato fez-se essencial o
período de envolvimento como monitor, que iniciou no semestre de
2015.2, no qual começou com o grupo de estudos e posteriormente
seguiu com o projeto no LAFESF. A partir de então há a participação
de forma integral de todas as atividades, realizadas em três dias por
semana (segunda, quarta e sexta-feira) no horário de 07:00 à 08:00
horas. Nesse período de experiência que já dura um ano, a amizade se
tornou um elo com todos os cinco participantes do projeto, os quais
estabelecem uma relação de confiança e carinho com os monitores. O
espaço oferecido pelo projeto é bem mais que um ambiente propício a
pratica de atividades físicas, uma vez que as possibilidades de conversas,
socialização e brincadeiras fazem parte dos momentos em grupo. A
DP por ser uma doença crônica e progressiva, possui tratamentos
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que ajudam a retardar a sua progressão, como a terapia através de
medicamentos que auxiliam no alívio dos sintomas, uma boa estratégia
é associar esse tratamento às práticas de exercícios físicos.
Estudos apontam que programas de atividade física tem sido
um método conveniente na intervenção não farmacológica atuando
na melhora ou manutenção dos sintomas motores e não motores da
população com a DP (VITÓRIO; LIRANI-SILVA; ORCIOLI-SILVA,
2014). As atividades realizadas no projeto são especialmente pensadas
para as pessoas com DP, incluem o treinamento aeróbico, treinamento
de força, coordenação motora, lateralidade, resistência, flexibilidade
entre outros, tomando como base o nível da doença de cada participante,
objetivando sempre melhorar a aptidão motora e consequentemente
favorecer a realização das Atividades da Vida Diária (AVD’S). Afinal,
a aptidão motora está intensamente ligada aos aspectos físicos,
neurológicos, psicológicos e sociais dos indivíduos (FONSECA, 1995).
Além das práticas corporais, o projeto ainda possibilita
orientações para educação e saúde, oferecendo aos integrantes a
oportunidade de conhecer e discutir sobre assuntos que compõem
o seu dia-a-dia. As questões tratadas no projeto são bem aceitas e
rendem bons resultados, pois a partir deles os participantes decidem
por adotar hábitos mais saudáveis favorecendo positivamente a QV.
Pode-se observar essa evolução dos participantes ao ver que eles estão
tomando iniciativas de praticar outras atividades exteriores ao projeto,
seja ela na vida do lar ou na comunidade. Práticas alternativas voltadas
ao estímulo da cognição, memória e concentração também são feitas
no projeto, exclusivamente em um dia por semana, as atividades
envolvem montagens de quebra-cabeça de diferentes níveis e jogos
de memória que também auxiliam na melhora da confiança, humor e
autonomia. Estímulos significativos já que alguns sintomas da DP são
a baixa autoestima, pouca autonomia e dependência dos familiares
mais próximos numa relação proporcional com o desenvolvimento
com a doença. Em concordância com estudos de SILVA et al. (2009),
que diz, quanto maior o tempo de evolução da DP, menor a mobilidade
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do corpo, considerando que quanto maior o comprometimento de sua
agilidade, maior será sua dependência. Com base nisso, os monitores do
projeto se atentam a dar mais liberdade e autonomia aos participantes,
fazendo com que eles tenham mais confiança em realizar as atividades
sozinhos, como caminhar, sentar, levantar, subir, descer, abrir, fechar,
entre outras.
Esse processo é de extrema relevância, pois a gravidade da
patologia pode impactar na QV, quando o sujeito não possui uma
boa autonomia e independência na realização das atividades da vida
diária. Na avaliação da condição de vida dos participantes acometidos
com a DP, faz-se uso de alguns questionários, um deles é o PDQ39, um instrumento capaz de detectar o declínio no nível de saúde e
revelar o impacto da doença na vida do indivíduo. O PDQ-39 é um
questionário de 39 perguntas dividido em oito domínios: mobilidade
(10 itens); atividades de vida diária (6 itens); bem-estar emocional (6
itens); suporte social (3 itens); desconforto corporal (3 itens); estigma
(4 itens); cognição (4 itens) e comunicação (3 itens), ele se mostrou
uma ótima ferramenta no projeto, devido a sua especificidade da DP,
facilidade de aplicação e compreensão do paciente e abrangência de
muitos aspectos da doença.
O teste de Atividades da Vida Diária (AVD’s) é outro bastante
utilizado, pois ele avalia a percepção da capacidade funcional de idosos,
incluindo as atividades de vida diária e as atividades instrumentais
da vida diária, esse questionário possui 40 questões onde o paciente
responderá de acordo com o nível de facilidade ou dificuldade com
que realiza a atividade, as respostas podem ser: a) não consigo realizar
esta atividade; b) realizo esta atividade só com a ajuda de outra
pessoa; c) realizo esta atividade sozinho, mas com muita dificuldade;
d) realizo esta atividade sozinho, mas com um pouco de dificuldade;
e) realizo esta atividade sozinho com muita facilidade. Esse e outros
questionários como IPAQ, PAR-Q, MEEM, fazem parte da avaliação da
QV dos membros do projeto. Além dos questionários, outras formas
de observar o estado de vida são as conversas sobre a patologia, que
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ocorrem com frequência entre participantes e monitores, contudo
sabe-se que o conhecimento da patologia é fundamental no processo de
aceitação. A adaptação psicológica é definida pelos níveis de cognição,
ansiedade, depressão, opinião própria, aceitação e atitude, é um fator
importante que interfere diretamente na qualidade de vida, assim como
a gravidade do problema (SILVA et al. 2009).
Dessa forma, percebe-se que muitos são os comprometimentos
que a doença de Parkinson provoca nos indivíduos e que quanto maior
o avanço pior será o rendimento ao realizar as AVD’s, dificuldades
quanto a comunicação e o desconforto corporal, que acabam gerando
bloqueios de interação social, resultando em pessoas doentes, que
acabam por se isolar da sociedade e até da família. Fica evidente que o
exercício físico evita o agravo de vários sintomas motores e cognitivos
afetados pela doença, como a coordenação motora, rigidez muscular,
acinesia, a marcha, o equilíbrio, bradicinesia, diminui os riscos de
quedas, ajudam a manter a autonomia, autoestima, a independência
funcional e a integração na sociedade, a qual está diretamente ligada
ao estado psicológico e bem-estar dos indivíduos. Entretanto, fazse necessário um apoio maior a outras iniciativas como o projeto de
“Avaliação e prescrição de exercícios para a população com doenças
crônico-degenerativas”, assim como novos estudos envolvendo a DP e
sua relação com o exercício físico, a fim de melhorar o tratamento e
cuidado com essa população.
REFERÊNCIAS
BARBOSA, M.T. et al. Parkinsonism and Parkinson’s disease in the
elderly: A communit-based survey in Brazil (the bambuí study).
movement disorders, v.21, n.6, p. 800-808. 2006.
FONSECA, V. Manual de observação psicomotora: significação
psiconeurológica dos fatores psicomotores. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1995.
PEREIRA, M.P.; BATISTELA, R.A; SIMIELI, L. Fisiopatologia, sinais e
SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE? |

387

sintomas da doença de Parkinson. In: GOBBI, L.T.B.; BARBIERE A.F.;
VITÓRIO, R. (Org.). Doença de Parkinson e exercício físico. 1 ed.
Curitiba: Editora CRV, 2014.
RC, L. et al. Percepção da qualidade de vida de indivíduos com doença de
parkinson através do PDQ-39. Revista Brasileira de Fisioterapia,
São Carlos, v. 11, n. 5, p. 397-402, set./out. 2007.
SILVA, F. S. et al. Evolução da doença de Parkinson e comprometimento
da qualidade de vida. Revista Neurocienc, Maringá, PR, p. 463-468,
nov. 2010.
SOARES, G.S.; PEYRÉ-TARTARURA, L.A. Doença de Parkinson
e exercício físico: uma revisão da literatura. Revista Ciência em
Movimento - Biociências e Saúde, Porto Alegre, v. 12, n. 24, p. 6986, fev. 2010.
VITÓRIO, R.; LIRANI-SILVA, E; ORCIOLI-SILVA, D. Benefícios do
exercício físico na doença de Parkinson. In: GOBBI, L.T.B.; BARBIERE
A.F.; VITÓRIO, R. (Org.). Doença de Parkinson e exercício físico.
1 ed. Curitiba: Editora CRV, 2014

388 | SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE?

a importância de uma atenção especial voltada
à população em situação de rua em busca de sua
reinserção social
Maria Beatriz da Silva Cunha
Luiza Bruna Freire Sampaio
José Wellington Cruz Magalhães Júnior
Isidiana Siridó Andrade
Maristela Inês Osawa Vasconcelos

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é o relato de uma experiência com um
grupo de pessoas em situação de rua, vivida através do módulo de
Práticas Interdisciplinares de Ensino, Pesquisa e Extensão (PIEPE),
do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. A
vivência foi realizada no Abrigo Institucional da cidade de Sobral, CE.
A globalização, fenômeno que se expandiu de forma acelerada
nos últimos anos, tem se mostrado cada vez mais um divisor de águas
na sociedade, especialmente no que se refere às condições de vida dos
indivíduos. Aqueles que têm acesso mais fácil às novas tecnologias, às
informações e a uma educação mais voltada para o atual mercado de
trabalho, têm mais condições de se colocar melhor nesse mercado e
garantir condições de vida melhores do que aqueles que não têm essa
facilidade de acesso.
As denominadas Pessoas em Situação de Rua estão fora dos
limites dessa globalização na medida em que não possuem acesso nem as
novas tecnologias, nem à educação voltada para as necessidades atuais
do mercado e seguem excluídas, também, da globalização. A mudança
dessa realidade está sendo trabalhada através da criação de programas
e projetos voltados para esse segmento da população e, principalmente,
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através da Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua, que
define objetivos, princípios e diretrizes para a formulação de políticas
integradoras entre as Pessoas em Situação de Rua e os demais membros
da sociedade.
A Política Nacional para a População em Situação de Rua,
instituída pelo Decreto n. 7.053 de 23 de dezembro de 2009 define
População em situação de Rua como o grupo populacional heterogêneo
que possuem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares
interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional
regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas com
espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente,
bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou
como moradia provisória.
A partir disso, faz-se necessário a implantação de Serviços de
Acolhimento Institucional (Abrigos Institucionais e Casas de Passagem)
e os Serviços de Acolhimento em República que são serviços que
integram a Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema
Único de Assistência Social – SUAS que tem como especificidade
a oferta de atendimento integral que garanta condições de estadia,
convívio, endereço de referência, para acolher com privacidade pessoas
em situação de rua e desabrigo por abandono, migração, ausência de
residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento.
Levando em consideração os altos indicadores municipais de
pessoas vivendo em situação de rua, a Prefeitura Municipal de Sobral,
através da SEDS – Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate
a Extrema Pobreza, percebendo a necessidade de criar estratégias
de acolhimento para esse público, tendo como referência o trabalho
realizado pela Sociedade São Vicente de Paulo que garantia através de
uma Unidade de Albergue acolhida para essas pessoas e posteriormente
tendo que finalizar suas atividades, por vários motivos, deu início a
implantação da Unidade Municipal de Acolhimento Institucional para
Pessoas em Situação de Rua no ano de 2014. A vivência teve como
objetivo conhecer o Serviço de Acolhimento Institucional e intervir no
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que fosse necessário de modo a contribuir com a vida dessas pessoas.
METODOLOGIA
Durante dois meses ocorreram encontros com o grupo que
fazia parte do abrigo institucional. Todos os abrigados são homens e
estão ali em busca de um objetivo em comum: uma nova vida. Existiu
uma grande dificuldade para a realização das vivencias, pois era raro
um horário em que todos estivessem no abrigo.
No primeiro encontro buscou-se entender o funcionamento
do Abrigo Institucional, muitas dúvidas estavam presentes até o
momento, dentre elas, a que mais trazia curiosidade era como aquelas
pessoas conseguiram ser contempladas com uma vaga no abrigo, já que
a população em situação de rua na cidade de Sobral é tão grande e o
abrigo, no período das vivências, só possuía capacidade para acolher
cinco homens, um valor muito pequeno para a grande população da
cidade.
Foi informado pelos profissionais do Abrigo como se dá o
processo de escolha dos abrigados. O Abrigo tem uma parceria com
o Centro POP, um centro que dá assistência para todos aqueles que o
procura, como as Pessoas em Situação de Rua estão frequentemente
buscando o Centro, os profissionais são capazes de detectar àqueles que
têm mais chance de uma reinserção, mais chance de mudar de vida, e
a partir daí eles são selecionados para ocuparem as vagas do Abrigo
Institucional, onde, geralmente, passam de três a seis meses no Abrigo,
porém, alguns passam mais tempo, pois ainda estão em processo de
reinserção.
O abrigo institucional possui parceria com diversas instituições
e políticas setoriais, dentre essas parcerias destaca-se instituições de
ensino e cultura, como SENAC, CEJA e ECOA, com as quais firmam
parceria para o oferecimento de ensino regular, cursos profissionalizantes
e atividades culturais. Trabalham também em parceria com instituições
como SINE, para o encaminhamento para vagas no mercado de trabalho
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e a Casa de Economia Solidária, trabalhando na perceptiva de produção
de renda. Encontra-se em constante interlocução com os serviços de
saúde como o CSF Tamarindo e Estação, além do CAPS ad, Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO), Hospital Doutor Estevam, tendo
como objetivo a promoção e recuperação da saúde de seus acolhidos.
Após conhecer o funcionamento do Abrigo buscou-se conhecer
os usuários, tentando assim identificar os primeiros aspectos que
poderiam ser trabalhados para que houvesse uma contribuição para a
qualidade de vida destes.
Percebeu-se que eles não possuíam produtos de higiene
pessoal em quantidade suficiente, por isso buscou-se patrocínio com
professores e organizou-se um kit de higiene pessoal que foi distribuído
para cada um dos usuários. Outro aspecto importante identificado para
ser trabalhado foram alguns assuntos, como as Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST’s) e o uso abusivo de Álcool e outras drogas, pois
existia uma grande prevalência de usuários abusivos, principalmente
do Álcool.
Os usuários não apresentaram nenhuma resistência com a
metodologia de trabalho realizada, pois era de caráter informal. Todos os
momentos eram de conversas, em que havia a troca de conhecimentos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Abrigo Institucional vem sendo um grande aliado para as
pessoas que estão em um processo de reabilitação. Lá eles recebem um
verdadeiro apoio por parte de todos os profissionais. A relação entre eles
vai além de profissional e usuário e se torna uma verdadeira amizade.
Os profissionais se preocupam de verdade com o bem estar
dos usuários, os ajudam a conseguir conquistar seus objetivos, dão
apoio psicológico para cada um deles, dando também força para não
desistirem dos seus propósitos, pois como eles não possuem um grau
razoável de educação, tudo se torna mais difícil para ser conquistado.
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Como o Abrigo possui parceria com diversos órgãos, eles podem
contribuir em diversos aspectos. Buscam conseguir a documentação
daqueles que chegam ali sem nenhum documento pessoal, cuidam da
saúde de todos eles, oferecem cursos profissionalizantes, através do
CEJA e SENAC, oferecem cuidados odontológicos, buscam realizar
atividades que aumentem a autoestima destes usuários, dentre outras
atividades realizadas em busca de melhorar e contribuir com esse
processo de reabilitação.
Com a vivência foi possível perceber o quanto este trabalho
já vem mostrando sua eficácia. Muitos usuários já conseguiram se
reabilitar, se reinserir na sociedade, ter uma vida nova, e alguns
conseguiram também reconstruir os laços com a família, que haviam
sido rompidos.
Quando questionado com os usuários a importância do abrigo
institucional para esse processo que eles estão passando, é possível
perceber a gratidão que eles têm por tudo que é feito em busca de
ajudar nesse período, pois é um processo difícil e que, como relatado,
a qualquer momento eles podem recair e se não tiverem ajuda, não
conseguem se reerguer.
CONCLUSÕES
Tendo em vista os aspectos observados, é de grande importância
uma atenção voltada especialmente para essas pessoas que estão
passando por um momento de reabilitação. Durante esse período elas
passam por um momento de verdadeiras transformações em suas vidas,
necessitando, assim de muito apoio e de muitos cuidados. O trabalho
realizado no Abrigo Institucional vem abrindo caminhos para facilitar
este processo, ajudando os usuários em todos os aspectos, psicológicos,
biológicos e sociais; existe a tentativa de inserir os usuários no mercado
de trabalho, onde a maioria dos usuários consegue essa inserção.
Conviver com esse público durante este período foi uma
experiência muito engrandecedora. Pode-se ter um novo olhar em
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relação aos usuários do abrigo Institucional, sendo nítida a grande
importância que uma atenção especial voltada a esses usuários tem
nessa fase de transformações.
REFERÊNCIA
BRASIL. Decreto N.7.053 de 23 de dezembro de 2009. Institui
a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras
providências. Brasília: Diário oficial, 2009.

394 | SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE?

a educação permanente como prática formadora
de trabalhadores de um abrigo: formando sobre
o crescimento e desenvolvimento infantil
Tamires Maria Silveira Araújo
Tatiane Moreira da Costa
Isabelle Melo Rocha Lima
Maria Adelane Monteiro da Silva

INTRODUÇÃO
Definida por um conjunto de ações educativas que buscam
alternativas e soluções para a transformação das práticas em saúde
por meio da problematização coletiva, a educação permanente
surgiu como uma estratégia para alcançar o desenvolvimento da
relação entre o trabalho e a educação, contribuindo para melhorar a
qualidade da assistência. Ela representa o encontro entre saúde e
educação, constituindo o quadrilátero da formação que agrega ensino,
atenção, gestão e controle social (SILVA; DUARTE, 2015). A Educação
Permanente possibilita, ao mesmo tempo, o desenvolvimento pessoal
daqueles que trabalham na Saúde e o desenvolvimento das instituições.
Além disso, ela reforça a relação das ações de formação com a gestão
do sistema e dos serviços, com o trabalho da atenção à saúde e com o
controle social.
Para apoiar a construção de conhecimentos, habilidades e
atitudes, as ações educativas devem ser compreendidas para além do
sentido clássico da aquisição de conhecimentos técnico-científicos
referidos a uma dada profissão e aplicados a uma dada realidade, como
um processo de produção de sujeitos críticos e reflexivos, transformação
da realidade, constituição de modos de existência e criação de novas
formas de gestão dos processos de trabalho (BRASIL, 2014). No
Brasil, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a educação permanente
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foi reconstruída como uma estratégia para favorecer mudanças nas
práticas de trabalho e de formação em saúde, devendo incidir na
gestão do trabalho no interior da rede de sistemas e serviços, mas
também devendo incidir na gestão da educação junto às universidades,
faculdades, escolas de saúde pública, escolas técnicas, fundações de
ciência e tecnologia, institutos tecnológicos, etc.
Desse modo, articular-se-ia a formação com as necessidades
sociais detectadas pela mesma rede de sistemas e serviços. A
identificação de problemas a serem solucionados pelo ensino e pesquisa
deveria dialogar com os cotidianos vivos onde estão trabalhadores e
usuários, e articular o sistema de saúde com as instituições formadoras
para qualificar as capacidades de escuta e de ação, identificação de
nós críticos, invenção de caminhos para o cotidiano e a inovação em
projetos educativos que não se limitem a cursos e palestras, isto é,
projetos educativos que formem pessoas, formem olhares, ouvidos e
pele para o trabalho que queremos ensejar (CECCIM et al, 2015).
Diante disso e das vivências advindas das experiências em
campo como extensão da disciplina de Práticas Interdisciplinares de
Ensino, Pesquisa e Extensão II do curso de Enfermagem da Universidade
Estadual Vale do Acaraú, foi visto a grande necessidade de profissionais
com conhecimento a cerca do crescimento e desenvolvimento infantil,
sendo necessária a oferta de capacitações continuadas sobre diversos
assuntos.
OBJETIVOS
Relatar as experiências advindas das capacitações que visaram
estabelecer melhores condutas nos cuidados básicos à saúde integral da
criança, em um processo de educação permanente.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo,
que descreve a ação de acadêmicos do curso de Enfermagem da
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Universidade Estadual Vale do Acaraú, durante o módulo de Práticas
Interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão, ocorrendo a
imersão na casa São Francisco durante cerca de quatro meses a fim
de contribuir com estratégias que visassem diagnosticar e resolver
algumas problemáticas do serviço. Foi planejado, diante das vivências,
o fornecimento de uma capacitação multiprofissional contínua com
temas referentes ao cuidado integral à saúde da criança aos profissionais
e voluntários da Casa São Francisco, em Sobral-CE.
Foi idealizado que a partir desse momento haja todo ano
capacitações, em um processo de educação permanente, contando com
o apoio de outros grupos. A capacitação será desenvolvida no período
de 24 de junho de 2016 à 15 de janeiro de 2017, nas sextas-feiras, de
14:00 às 16:00h na Casa São Francisco. Os quatro primeiros encontros
serão semanais, passando a serem mensais. É contado com a presença
de 12 participantes, contando com funcionários fixos e voluntários da
casa. A capacitação contará com 11 encontros de 2 horas de duração,
resultando em uma certificação de 22 horas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No acompanhamento semanal ao serviço, foi possível identificar
algumas problemáticas enfrentadas no cotidiano dos profissionais
e das crianças. O convívio prolongado de muitas crianças, de idades
diferentes, o aglomerado de brinquedos e compartilhamento de objetos
pessoais, acarreta no adoecimento contínuo dessas crianças. Assim
como, a possibilidade de acidentes é bem maior, devido à demanda
de crianças pela quantidade de profissionais e por essas serem bem
pequenas.
Foi visto também que os profissionais da casa, embora se
esforcem para trabalhar bem, não tem o conhecimento técnico para
isso, tendo muitas dúvidas no processo de cuidar dessas crianças. A
dificuldade em lidar com os sentimentos e comportamentos das crianças,
a sociabilidade restrita e a falta de orientações técnicas, acabam sendo
grandes fatores que potencializam a insegurança dos profissionais na
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tomada de decisão. Logo quando foi dado inicio às vivências no abrigo,
os profissionais do serviço sempre queriam tirar dúvidas sobre alguma
experiência relacionada à saúde ou desenvolvimento da criança.
Observou-se que continuamente havia crianças doentes sem uma
equipe responsável, principalmente de caráter multiprofissional, para o
acompanhamento dessas, deixando os profissionais aflitos e as crianças
sem o cuidado necessário.
Nunca havia tido nenhum tipo de instrução na admissão dos
profissionais da casa e nem durante o processo de trabalho. No primeiro
encontro foi realizada uma oficina de apresentação e integração,
com dinâmicas para proporcionar a reflexão diante a importância do
trabalho em equipe, suas aflições e problemáticas. Na semana seguinte
houve um minicurso sobre higienização, ministrado por um interno do
curso de Enfermagem da UVA, em que foram feitas discussões e teve
a participação ativa das profissionais do serviço, como forma de uma
exposição dialogada. Na terceira semana foi realizada outra oficina,
seguindo o cronograma, sobre Saúde Mental com os ministrantes da
área de Psicologia e Terapia Ocupacional, que trouxeram metodologias
ativas para as participantes, explicando o tema através de dinâmicas e
instrumentos diferenciados.
A partir disso, teve-se a ideia de continuar com o processo,
onde o semestre 2016.2 dará continuidade às atividades que estão
no cronograma, sendo realizadas essas capacitações de maneira mais
cotidiana, em um processo de educação continuada. Durante cada
momento proporcionado havia uma avaliação dos participantes, sendo
cada vez mais satisfatória à medida que aconteciam os encontros. Havia
um feedback interessante, sempre ajudando com ideias e opiniões .
Criou-se um vinculo bem firme com a equipe, serviço e crianças. Após
cada encontro eram realizadas avaliações sobre o processo, sendo
citadas palavras positivas diante da ação executada, se referindo ao
encontro como um momento diferente, com aprendizado, necessário,
ótimo e divertido.
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CONCLUSÕES
A educação permanente propõe transformar as práticas dos
profissionais por meio da teoria, reflexões e críticas, sendo esse processo
enriquecido através do diálogo com a universidade, habilitando essas
instituições não governamentais, que não contam com o auxílio
financeiro do estado. Foi importante para adquirir componentes
humanitários e emancipadores que fazem com que os procedimentos
de enfermagem deixem de ser apenas atividades repetitivas e se tornem
ações de assistência direta.
Desta forma, conhecendo a realidade do serviço, foi possível
observar a necessidade da criação de vínculo do abrigo com o Centro
de Saúde da Família do bairro onde residem, pois as crianças adoecem
frequentemente e as funcionárias ficam sem orientação quanto à
quais decisões e atitudes devem tomar, assim como não conhecem a
rede de saúde do município e isso fragiliza o seu encaminhamento.
Percebeu-se que a capacitação foi uma iniciativa da qual as funcionárias
precisavam, pois prestavam cuidados às crianças mesmo com pouco
conhecimento sobre seu sistema fisiológico e patológico. Compreendese que a enfermagem tem um papel fundamental em desenvolver
atividades e acompanhar o crescimento de cada criança, pois o abrigo
conta com cerca de onze crianças de zero à seis anos, com diversos
níveis de complexidade, contando também com crianças que têm o seu
desenvolvimento infantil mais lento precisando de encaminhamento
à especialista, de cuidados que devem ser orientados pela área da
enfermagem, como a higienização e a puericultura.
Portanto, a vivência prática no serviço foi de suma importância
para os acadêmicos, fazendo uma avaliação e diagnóstico inicial da
situação em que o serviço se encontra e buscando intervir para que ele
seja de melhor qualidade de forma que beneficie tanto os profissionais
envolvidos no projeto como as crianças que dependem da Casa São
Francisco para ter um desenvolvimento e suporte que lhe traga
condições para crescer conforme a Constituição e o Estatuto da criança
e do adolescente.
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adolescência e sexualidade: promovendo
educação em saúde
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Elys Oliveira Bezerra

INTRODUÇÃO
Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei 8.069,
de 1990, a adolescência compreende uma etapa intermediária do
desenvolvimento humano, entre a infância e a fase adulta, que ocorre
entre os 12 aos 18 anos de idade (BRASIL, 2012). A inclusão desse
público ao acesso as informações de saúde é de extrema importância.
Nesse cenário surge a Liga de Promoção a Saúde do Adolescente
(LIPSA), que visa através do ensino, pesquisa e extensão promover
saúde e gerar conhecimentos para essa faixa etária em diversas áreas,
com destaque nesse relato para a sexualidade na adolescência.
Nesse contexto Carneiro (2015) destaca que o exercício da
sexualidade acarreta implicações no processo reprodutivo e na própria
saúde do adolescente. Nessa etapa da vida, os indivíduos assumem
comportamentos para os quais não estão preparados, como iniciar
relacionamento sexual precocemente, o que se deve, muitas vezes,
à ansiedade de viver de maneira rápida e intensa, razão pela qual
não refletem sobre suas atitudes. A sexualidade precoce aumenta a
vulnerabilidade às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), à
gravidez na adolescência e outros riscos, o que interfere em suas metas
de vida. Surge então, a necessidade de se trabalhar essa temática de
forma ampliada.
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OBJETIVO
Relatar a experiência de promoção da saúde sexual entre
adolescentes de uma escola pública.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência a partir da vivência
extensionista proporcionada pela LIPSA em parceria com o Projeto
Flor do Mandacaru, projeto que foi criado em 2008 pela prefeitura de
Sobral através do ministério da saúde, que tinha como objetivo inicial
promover o pré-natal sigiloso, atualmente oferece inúmeros serviços
direcionados aos adolescentes, inclusive educação em saúde. Realizouse um momento de promoção da saúde sexual de adolescentes,
mediante atividade de educação em saúde facilitada por estudantes de
Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú, integrantes da
LIPSA, em uma escola estadual de Sobral – CE.
A ação foi pensada a partir da necessidade de se trabalhar
sexualidade com os adolescentes desse local, percebido pelos próprios
profissionais da escola, que não sabiam como sanar as dúvidas que os
adolescentes vinham apresentando sobre o desenvolvimento do próprio
corpo e o inicio da sexualidade. Foram abordados alunos de três salas
de ensino médio, sendo adolescentes entre 14 e 16 anos, totalizando em
média 100 adolescentes, durantes os dias 05, 12 e 14 de agosto de 2016.
O instrumento utilizado foi um jogo da velha personalizado, bem como
uma roda de conversa sobre sexualidade na adolescência e posterior
prática para colocar e retirar camisinhas masculinas e femininas em
próteses.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A atividade foi dividida em momentos. No primeiro momento,
apresentou-se a LIPSA e o Projeto Flor do Mandacaru para a turma,
em seguida fez-se um questionamento sobre o conceito de sexualidade,
inicialmente os adolescentes mostraram-se tímidos, mas logo foram
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mencionando palavras que consideravam sinônimo de sexualidade,
as mais citadas foram “sexo” e “imoralidade”. No segundo momento
aplicou-se um artefato denominado o Jogo da Velha Personalizado.
Neste, dois participantes foram selecionados, para terem direito a jogar
teriam que responder uma pergunta sugestiva ao tema, ao final da
competição o ganhador recebeu um prêmio simbólico.
Esse momento deixou as turmas mais descontraídas, e
assim eles conseguiram se expressar bastante sobre o tema, por um
momento deixaram os tabus de lado, mostrando interação. No terceiro
momento dúvidas foram respondidas através de uma roda de conversa
e mostrou-se na prática como colocar e retirar camisinha feminina e
masculina, utilizado para esse momento próteses. Conseguiu-se sanar
muitas dúvidas e orientar quanto a comportamentos que vinham
acontecendo erroneamente, também foi possível informá-los sobre
serviços específicos e gratuitos que poderiam ser procurados para uma
orientação mais concisa.
Vale ressaltar que esses momentos foram trabalhados nas
três salas de ensino médio. Mediante isso, foi possível perceber que os
adolescentes não conseguem expressar o real conceito de sexualidade,
associado na maioria das vezes apenas ao ato de fazer sexo. Para Bretas
(2011) a sexualidade é algo que se constrói e se aprende, sendo parte
integrante do desenvolvimento da personalidade, capaz de interferir
no processo de aprendizagem, na saúde mental e física do indivíduo.
Também ficou perceptível que os adolescentes possuem receio de
falar sobre o tema com a família, o principal argumento utilizado foi o
paradigma de que falar de sexo é imoral.
Nessa perspectiva, Gomes (1999) fala que conversar sobre
sexualidade é muito mais do que simplesmente transmitir informações,
requer a transposição de barreiras, como idade e valores, em favor de
uma proximidade que facilite a percepção do momento existencial do
filho, mediada por mensagens que não sejam nem restritivas e nem
permissivas. Ficou claro que eles possuíam algumas informações sobre
métodos contraceptivos, a maioria delas erradas. Como por exemplo,
SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE? |

403

demonstraram desconhecimento de como utilizar corretamente
anticoncepcionais orais. Na prática, manifestaram familiaridade com
a camisinha masculina e surpresa e receio em manipular a camisinha
feminina.
CONCLUSÕES
As vivências extencionistas aliadas ao ensino e pesquisa são de
extrema importância para transformar os conhecimentos adquiridos na
universidade em benefícios para a sociedade. Dessa forma essa vivência
proporcionou aprendizados mútuos, que geraram benefícios para os
acadêmicos envolvidos, como a oportunidade de realizar educação
em saúde, exercendo já na graduação uma função do profissional de
enfermagem, portanto tornando-os mais preparados para o exercício do
ser enfermeiro, e também para os adolescentes, como a oportunidade
de conversar sobre o tema tão polêmico e que por vezes é considerado
proibido, assim como o acesso ao conhecimento.
Foi possível perceber que a falta de informações corretas sobre
sexualidades torna os adolescentes vulneráveis. Portanto é de grande
valia as escolas em parcerias com projetos como a LIPSA e o Flor do
Mandacaru trabalhar além das disciplinas convencionais, temas que
ajudam na prevenção da saúde e construção da cidadania. É válido
ressaltar que auxiliar os adolescentes nessa fase de descobertas é
importante, promover informações corretas podem evitar consequências
futuras, como uma gravidez indesejada, precoce e as IST. A educação em
saúde torna-se fundamental no processo de conscientização e quebra
dos paradigmas que permeiam a sociedade, principalmente os ligados
às descobertas do corpo e o início da construção dos relacionamentos,
bem como o despertar do desejo sexual.
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a criança e o lúdico: estratégias para
efetivação das consultas de puericulturana
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INTRODUÇÃO
A Unidade de Saúde da Família (USF) é a principal porta
de entrada da criança para acesso ao sistema de saúde, que deve se
responsabilizar pela solução dos problemas de saúde das crianças do
seu território, assim como monitoramento delas. Estima-se que, em
média, 80% a 85% das enfermidades apresentadas pela criança podem
ser resolvidas na USF (SAITO; OHARA, 2014).
Um dos serviços oferecidos na Atenção Básica à Saúde (ABS)
é a puericultura, arte de promover e proteger a saúde das crianças,
através de uma atenção integral, compreendendo a criança como um ser
em desenvolvimento com suas particularidades. Campos et al (2011),
afirma que a puericultura efetiva-se a partir do acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento, imunização, orientações às mães
acerca do aleitamento materno e alimentação, prevenção de acidentes,
higiene corporal, identificação precoce dos agravos, entre outros. Nas
consultas periódicas, o enfermeiro observa a criança, questiona aos
pais sobre as atividades do filho, reações frente a estímulos e realiza o
exame clínico. Quanto mais nova a criança, mais frágil e vulnerável, daí
a necessidade de consultas mais frequentes.
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O acompanhamento da criança na Atenção Básica dá-se por
meio da Consulta de Puericultura, com ações que priorizam a saúde,
em vez da doença, a fim de manter a criança saudável e contribuir para
seu pleno desenvolvimento. O enfermeiro é um dos profissionais mais
indicado para orientar os pais em relação à saúde de seus filhos, no
sentido amplo da palavra saúde, ou seja, no seu contexto bio-psicosócio-cultural, sempre levando em conta todos esses aspectos. Por
isso, é muito importante que os pais possam estabelecer uma relação
de mútua cooperação com os profissionais da saúde, tendo alguém de
confiança a quem recorrer nos casos de dúvidas, para o seguimento
preventivo do crescimento e do desenvolvimento de seu filho e nos casos
de doença, alguém habilitado para ajudar a cuidar adequadamente de
seu filho.
A consulta de enfermagem à criança tem como objetivo
prestar assistência sistematizada de enfermagem, de forma global
e individualizada, identificando problemas de saúde, executando
e avaliando cuidados que contribuam para a promoção, proteção,
recuperação e reabilitação de sua saúde (RIBEIRO; OHARA, 2009).
Diante da importância da puericultura e observando a necessidade de
fortalecer as consultas periódicas de puericultura, foi realizada uma
ação como plano de intervenção em um Centro de Saúde da Família
em Sobral, CE. Trata-se de um plano de ação elaborado como arte do
Internato I, módulo do oitavo semestre de enfermagem da Universidade
Estadual Vale do Acaraú. O estudo teve como objetivo relatar a
experiência da implantação de consultas dinâmicas de recreação
que utilizava o brincar/brinquedo como estratégia terapêutica de
intervenção na assistência às crianças que participavam das consultas
de puericultura.
METODOLOGIA
Este estudo se configurou como um relato de experiência de
abordagem qualitativa. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
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relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos
à operacionalização de variáveis.
A intervenção foi realizada no Centro de Saúde da Família
Herbert de Souza do bairro Padre Palhano, no município de Sobral,
CE. A população do bairro conta com o número de 10.263 habitantes,
são 2.772 famílias cadastradas e o número de crianças que são
acompanhadas pela puericultura é de 154 crianças entre 0 a 2 anos.
Planejada e executada por internos de Enfermagem da Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA), durante o Módulo Internato I. No
período de novembro de 2015 a fevereiro de 2016, em um Centro de
Saúde da Família (CSF) no interior do Ceará.
A intervenção que deu origem ao presente relato foi direcionada
às crianças e seus responsáveis, durante as consultas de puericultura.
Os internos elaboraram um instrumento, no formato de um cartão para
ser preenchido nas consultas com fins de registro, além de utilizarem
brinquedos e adereços que chamassem a atenção das crianças, a fim de
tornar a consulta mais dinâmica, favorecendo o vínculo dos usuários
com os internos e profissionais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os estudantes iniciaram as suas atividades vivenciando
momentos significativos de integração ensino-serviço-comunidade,
reconhecendo o território e seus espaços sociais, assim como a
história da unidade. Através de entrevistas informais com os usuários
e profissionais, compreenderam o contexto social e os determinantes
da saúde local. Vislumbraram as fragilidades e potencialidades do
território, refletindo a respeito da discussão sobre o processo de
trabalho da equipe.
Durante o reconhecimento do território foi identificado um
baixo índice de adesão às consultas de puericultura na unidade. A partir
dessa problemática os acadêmicos atuaram na implantação do “cartão
de puericultura” e de consultas dinâmicas de recreação, que utilizavam
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o brincar/brinquedo como estratégia terapêutica de intervenção na
assistência às crianças.
O cartão teve a proposta de servir de auxilio para que a mãe
acompanhe o desenvolvimento da criança e o período exato que a criança
deve comparecer a consulta de puericultura, pois em conversas com as
mães durante as consultas de puericultura e pré-natal elas relatavam
não saber quais as idades que a criança necessitava ser acompanhada
pelo profissional através das consultas de puericultura.
Quanto às consultas dinâmicas, as atividades foram
desenvolvidas no período da consulta de puericultura, e englobam
desenhos, jogos, histórias infantis e a criação de ambientes alegres com
uma decoração bem atrativa para as crianças. Através dessa intervenção,
pode-se utilizar o brincar/brinquedo como instrumento facilitador da
comunicação entre equipe cuidadora e a criança e como estimulador
do desenvolvimento global. Portanto, se por um lado a pretensão da
puericultura é fazer crescer fisicamente saudável, ela se complementa
na busca de elementos que possam dar à criança o desenvolvimento
físico, social, emocional e psíquico, para a formação do ser confiante
em si, e daí solidário, em harmonia com o outro para sentir-se feliz
(MURAHOVSCHI, 2003).
Esses recursos podem ser importantes para que o profissional
compreenda o momento pelo qual a criança está passando, pois além de
lhe dar a oportunidade de liberação de temores e ansiedade, proporciona
uma melhor relação entre o profissional e a criança, facilitando assim os
procedimentos habituais da consulta.
A partir da experiência, foi possível perceber, mesmo que de
forma parcial, a diminuição do número de faltas às consultas marcadas,
considerando que os internos deixaram o serviço pouco tempo após a
implantação do “cartão de puericultura”. O modelo de consulta dinâmica
contribuiu com o trabalho do enfermeiro, a partir da interação entre as
crianças, seus pais, o profissional de saúde e internos.
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A consulta passou a ser realizada de forma mais leve, com a
colaboração da criança e de seus responsáveis, favorecendo a melhoria
da assistência. Sendo assim, evidenciou-se um ganho significativo
na qualidade da assistência, a partir da maior adesão às consultas de
puericultura, bem como sua realização mais efetiva e relevante tanto
para as crianças, quanto para seus acompanhantes.
Buscou-se através dessas ações tornar realidade a integralidade
do cuidado das crianças menores de dois anos de idade priorizando
ações de promoção da saúde que possuem comprovada eficácia e
resgatando o vínculo de corresponsabilidade entre os serviços e a
população. Acredita-se que a obtenção de medidas de promoção,
proteção e recuperação da saúde nos primeiros anos de vida, possibilita
condições cruciais para que o crescimento infantil se processe de forma
adequada e, consequentemente, uma base sólida para a vida adulta.
CONCLUSÕES
Diante da experiência vivenciada, observou-se a importância
do acompanhamento de enfermagem na puericultura, pois esta é
responsável por contribuir com o crescimento de uma criança “sadia”,
por meio da promoção da saúde e prevenção de agravos na infância,
assistindo-a contínua e integralmente dentro dos ambientes físicos e
psicossociais nos quais estão inseridas.
Neste sentido, os internos puderam vivenciar ainda na
graduação a experiência de fazer parte de uma equipe de saúde de um
CSF, atuando naresolução de problemas relacionados à assistência,
principalmente de Enfermagem, por meio da utilização de metodologias
ativas, contribuindo para o desenvolvimento da criatividade dos
mesmos, algo essencial no trabalho do profissional de saúde. Desse
modo, entende-se que educar não significa simplesmente transmitir
informações, mas é preciso que o educador conheça e compreenda
os valores sociais e culturais do educando e este exercite o direito de
participar e decidir conscientemente.
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INTRODUÇÃO
Os serviços de Atenção à Saúde lidam com um grande aumento
das demandas de urgência e emergência, tanto pela agudização de
doenças crônicas como pelo crescimento do número de acidentes e
violência, visto que as causas externas compreendem hoje a terceira
causa de morte no Brasil (BRASIL, 2011). Diante desse cenário, a ampla
procura por atendimento pode acarretar superlotação, caracterizada
por longas filas de espera para usuários e seus acompanhantes. Assim,
surge o anseio por mudança para um sistema de saúde que atenda às
necessidades dos usuários. Para tanto, vem sendo implementada a
Política Nacional de Humanização (PNH) - Humanizasus, que possui
como objetivo primordial reorganizar os serviços de saúde, visando
garantir à população, atendimento resolutivo, humanizado e acolhedor
(BRASIL, 2011).
A PNH tem como uma das diretrizes de maior relevância
o Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco (AACR)
(GOYANNA et al., 2014), considerado um dispositivo operacional que
unifica as ações de acolhimento com as de classificação de risco do
usuário. A implantação do AACR para o atendimento por critério de
gravidade e não mais por ordem de chegada aos serviços de emergência
foi a estratégia para alcançar o princípio da PNH, sendo implantada
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sob a óptica de protocolo pré-estabelecido, proporcionando atenção
centrada no nível de complexidade (OLIVEIRA et al, 2013). O AACR
é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam
de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos
à saúde ou grau de sofrimento (BRASIL, 2009). O acolhimento eficaz
detém características extremamente importantes como: a escuta
qualificada e pactuação entre a necessidade do usuário e a capacidade
do serviço em responder à sua demanda; classificação de risco ágil,
dependendo da complexidade e não a ordem de chegada; ações de
acolhimento realizadas por profissional de saúde treinado para isso.
Entretanto, cabe ao enfermeiro o papel de classificar e
avaliar o risco do paciente/cliente/usuário de acordo com o grau de
urgência de seu agravo (BELLUCCI, 2011). Deste modo, a inserção
de acadêmicos de enfermagem na prática do AACR se mostra um
potencial para organização de Serviços de Urgências e Emergências,
podendo contribuir para a melhoria da atenção prestada. O objetivo
deste trabalho é descrever a experiência vivenciada por acadêmicos
de enfermagem no desenvolvimento de atividades de extensão sobre
acolhimento com avaliação e classificação de risco, em cooperação com
um hospital de cunho privado do município de Sobral, Ceará.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa,
do tipo relato de experiência, fruto das vivências de monitores de
um projeto de extensão denominado Acolhimento com Avaliação
e Classificação de Risco (AACR), desenvolvido em um hospital
de pequeno porte, no município de Sobral, Ceará. Tal projeto foi
implantado em 2013. Participaram da experiência 10 acadêmicos do
sétimo semestre do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual
Vale do Acaraú - UVA, entre julho e setembro de 2016. A atuação dos
acadêmicos aconteceu nos três turnos: manhã das 7 às 12 horas, tarde
de 13 às 17 horas, ou noite, das 17 às 22 horas, cumprindo carga horária
de 30 horas semanais, perfazendo uma carga horária de 360 horas até
o momento. A preceptoria foi realizada por enfermeiros do serviço e
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professor do curso de Enfermagem da UVA.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O AACR através do Humanizasus veio com a proposta de
uma nova abordagem as pessoas à porta dos Serviços de Urgência e
Emergência, onde, de modo dinâmico, observa-se os usuários que
precisam de atendimento imediato de acordo com os riscos e agravos a
sua saúde, e são classificados conforme sua gravidade e não pela ordem
de chegada. Durante a vivência, foi possível adquirir um conhecimento
teórico prático mais aprofundado a cerca do AACR, visto que antes da
inserção para a realização prática, passou-se por treinamento técnico.
Conheceu-se o local onde era realizada a classificação e alguns
dos instrumentos utilizados para o atendimento do paciente, tais como
termômetro, oxímetro de pulso, estetoscópio, esfigmomanômetro,
abaixadores de língua, entre outros instrumentos de consulta e
avaliação, além de treinamento e atualizações sobre os agravos e riscos
mais recorrentes dos clientes que chegam àquele hospital. O mesmo é
dividido em subunidades de Clínica Médica, Traumatologia, Cirurgia,
Cardiologia, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia. Inicialmente os
clientes vêm até o local onde ocorre a classificação por meio de uma
escuta qualificada, momento no qual identifica-se sua queixa principal,
seus sintomas, e após a aferição de sinais vitais são classificados
conforme o protocolo da instituição.
Como o projeto AACR visa acolher pacientes e familiares,
os monitores os direcionavam aos setores de atendimento, visto que
existem subdivisões que confundem tanto residentes na cidade quanto
aos procedentes de outras localidades. Assim, pode-se refletir sobre a
necessidade de que todo este processo de humanização esteja imbricado
no acolhimento dos usuários. É preciso também compreender as facetas
das possibilidades da ação assistencial de acolher (CAVALCANTE,
2012). A unidade de saúde usa protocolo próprio baseado no Protocolo
de Manchester. Este modelo utiliza o sistema de cores para classificar
a prioridade clínica de atendimento do paciente consultado. Logo, se
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tem três cores para classificação de risco: (1) Vermelho: prioridade zero
- emergência , necessidade de atendimento imediato. Podendo esperar
até 15 minutos para ser atendido; (2) Laranja: prioridade um - imediato,
paciente pode esperar até 30 minutos para ser atendido; (3) Verde:
prioridade dois - prioridade urgência menor, podendo o pacientes
esperar 1 hora pelo atendimento. Aos doentes com patologias mais
graves é atribuída a cor vermelha, que corresponde a um atendimento
imediato.
Os casos muito urgentes recebem a cor laranja, com um tempo
de espera recomendado de quinze minutos. Os casos urgentes, com a
cor amarela, têm um tempo de espera recomendado de 60 minutos. Os
doentes que recebem a cor verde e azul são casos de menor gravidade
(pouco ou não urgentes) que, como tal, devem ser atendidos no espaço
de duas e quatro horas, respectivamente, após atendimento dos
doentes mais graves (RONCATO et al.,. 2012). Todas as informações
clínicas coletadas no AACR são transcritas para fichas de papel. Como
pontos positivos da implementação do AACCR, pode-se citar que os
atendimentos foram mais rápidos, assim como o fluxo de pacientes
encaminhados. Observou-se a redução do número de pacientes na
sala de espera, o que significa menor desordem no serviço de saúde.
Os atendimentos tornaram-se mais sistematizados e humanizados.
Ainda é relevante relatar que o contato que os monitores do AACR
possuíram com os outros setores e profissionais da unidade foi um fator
indispensável para o bom atendimento do paciente e compreensão da
equipe.
CONCLUSÕES
A participação nesta atividade de extensão foi de suma
importância, visto que acrescentou experiências e vivências, além
de subsídios teóricos e práticos para o desenvolvimento acadêmico,
fortalecendo o aprimoramento de habilidades pessoais e profissionais
em relação à assistência de enfermagem em Urgência e Emergência.
Portanto, de acordo com o que foi vivenciado, pode-se avaliar como
uma experiência positiva e construtiva para o acadêmico, uma vez
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que ele passou a entender mais profundamente de um assunto
relativamente novo no Brasil. O desenvolvimento do acolhimento com
Classificação de Risco apresenta-se como atividade imprescindível para
a formação de enfermeiros que queiram atuar no serviço de urgência
e emergência, assim como as atividades extensionistas realizadas
por alunos de graduação, pois viabilizam o acesso a conhecimentos e
práticas específicas e necessárias para esta área de atuação.
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INTRODUÇÃO
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, causada
pelo Mycobacterium leprae, caracterizada pela evolução lenta, alta
infectividade e baixa patogenicidade, manifestando-se, principalmente,
através de sinais e sintomas dermatoneurológicos. (BRASIL, 2002).
A alta endemicidade da hanseniase em uma área e/ou região
irá proporcionar múltiplas exposições da população ao bacilo, além de
propiciar que tal exposição se dê nos primeiro anos de vida. Dessa forma,
um dos indicadores mais sensíveis em relação à situação de controle da
hanseníase é o percentual de casos em jovens. A ocorrência em menores
de 15 anos de idade indica a precocidade da exposição e a persistência
da transmissão da doença, configurando-se como importante elemento
para avaliação de sua magnitude (ARAÚJO et al, 2004; FERREIRA,
ALVAREZ, 2005).
Assim, os casos de hanseníase em menores de 15 anos refletem
circuitos de transmissão ativos. Em 2010, foram registrados no Brasil
2.461 casos de hanseníase em menores de 15 anos e um coeficiente de
detecção desse grupo etário de 5,4 por 100.000 habitantes (BRASIL,
2012).
Neste sentido, a Estratégia em Saúde da Família constitui-se
como um instrumento de grande relevância na intervenção à fatores de
riscos a partir da incorporação de ações programáticas para a promoção
da qualidade de vida e prevenção de doenças e agravos.
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Nessa perspectiva, observa-se a necessidade de incorporar na
formação dos futuros profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS)
estratégias de ensino aprendizagem que possam contribuir para a
resolução de problemas reais e potencias do SUS. Santos et al. 2011
corrobora a esta discussão ao colocar que a formação e o ensino da saúde
desenvolvidos pelas Instituições de Ensino Superior/IES apresentam
seus currículos tradicionalmente estruturados de tal modo que os
estudantes tendem a não atingir uma satisfatória progressão intelectual
e, por isso, pouco contribuem para resolução dos reais problemas da
comunidade (SANTOS et al. 2011).
Sousa et al. 2011 coloca que para superar a fragmentação
do ensino e as distância do currículo com a realidade, a política de
educação em saúde deve ser capaz de impactar no ensino, como
importante instrumento para o desenvolvimento técnico profissional
e da alteridade com os usuários; na gestão setorial, enquanto política
pública governamental; na atenção, no ordenamento e na articulação da
rede na prestação de serviços de qualidade, pautados na integralidade e
humanização; e no controle social para o desenvolvimento da autonomia
das pessoas e a democratização da condução e gerenciamento da
política de saúde (SOUZA et al. 2008). Nesse sentido, o Projeto de
Extensão GEOSUS da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA),
tem utilizado estratégias que visam possibilitar essa integração entre o
ensino e o serviço.
OBJETIVO
Relatar a experiência de busca ativa da hanseníase em crianças
de 05 a 14 anos em três escolas públicas do município de Sobral - CE.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caráter descritivo, do tipo relato de
experiência. Os relatos de experiência são tidos como metodologias de
observação sistemática da realidade, sem o objetivo de testar hipóteses,
mas estabelecendo relações entre os achados dessa realidade e bases
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teóricas pertinentes (DYNIEWICZ, 2009). A ação programática foi
realizada por membros do projeto de extensão GEOSUS, juntamente
com técnicos da Secretaria de Saúde de Sobral e enfermeiros da
Estratégia de Saúde da Família (ESF), em três escolas públicas do
município de Sobral, Ceará.
O estudo faz parte do Programa Integrado de Ações Estratégicas
de Eliminação da Hanseníase, Filariose, Esquistossomose e Oncocercose
como problema de saúde pública, Tracoma por causa de cegueira e
controle das Geohelmintíases do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012).
Para produção da metodologia, dispõe-se da problematização das
vivências, assim como a criatividade diante de diferentes contextos
observados. Foram produzidos diários de campo como forma de
anotação pessoal para relatar a sistematização das atividades diárias,
tanto individuais, quanto coletivas.
Participaram do estudo crianças de 5 a 14 anos, na qual os
responsáveis assinaram o Termo de Consentimento e responderam a
Ficha de autoimagem, apresentando manchas no corpo. Vale ressaltar
que os sujeitos do estudo, bem como os responsáveis, foram esclarecidos
a respeito do estudo verbalmente e através do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, por meio do qual foi obtida a autorização.
Convém salientar ainda, que este estudo foi orientado a partir
da Resolução de Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho
Nacional de Saúde, onde incorpora, sob a ótica do indivíduo e das
coletividades, os quatros referenciais básicos da bioética: autonomia,
não maleficência, beneficência e justiça, entre outros, e visa assegurar
os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa,
à comunidade científica e ao Estado (BRASIL, 2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A ação programática constituiu em disponibilizar para os
alunos de três escolas públicas de Sobral com faixa etária de 05 a 14
anos, uma ficha de autoimagem, padronizada pelo Ministério da Saúde,
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com um desenho do corpo humano, onde os pais, juntamente com
as crianças respondiam algumas perguntas e marcavam no desenho
o local do corpo com a presença de mancha. As perguntas na ficha
buscavam investigar se havia histórico de hanseníase na família e há
quanto tempo a criança apresentava a mancha.
Depois de receber as fichas preenchidas, bem como os
termos de consentimento, iniciou-se a avaliação das crianças que
responderam nas fichas que apresentavam manchas no corpo. Utilizouse das dependências da própria escola para realizar a avaliação, onde
se adaptou uma sala climatizada, com um bimbo, bem como os
equipamentos necessários para a avaliação dermatoneurológica.
A avaliação dermatológica visa identificar as lesões de pele
próprias da hanseníase, pesquisando a sensibilidade nas mesas. A
alteração de sensibilidade nas lesões de pele é uma característica típica
da hanseníase. Deve ser feita uma inspeção de toda a superfície corporal,
no sentido crânio caudal, seguimento por seguimento, procurando
identificar as áreas acometidas por lesões de pele. As áreas onde as
lesões ocorrem com maior frequência são: face, orelhas, nádegas,
braços, pernas e costas, mas elas podem ocorrer, também, na mucosa
nasal. Devem ser realizadas as seguintes pesquisas de sensibilidade
nas lesões de pele: térmica, dolorosa, e tátil, que se complementam
(BRASIL, 2002).
Quanto a avaliação neurológica, o processo inflamatório
dos nervos (neurites) é um aspecto importante para identificação da
hanseníase. Clinicamente, a neurite pode ser silenciosa, sem sinais ou
sintomas, ou pode ser evidente, aguda, acompanhada de dor intensa,
hipersensibilidade, edema, perda de sensibilidade e paralisia dos
músculos. Assim, a identificação das lesões neurológicas é feita através
da avaliação neurológica e é constituída pela inspeção dos olhos, nariz,
mãos e pés, palpação dos troncos nervosos periféricos, avaliação da força
muscular e avaliação de sensibilidade nos olhos, membros superiores e
membros inferiores (BRASIL, 2002).
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Nas três escolas foram examinados pelos membros do Projeto de
Extensão GEOSUS sessenta e cinco alunos com idade entre 05 a 14 anos
onde se obtiveram cinco crianças suspeitas, estes foram encaminhados
para o Serviço de Referência em Hanseníase para a confirmação. Após a
confirmação, monitoraram-se os casos confirmados juntamente com os
profissionais da Estratégia Saúde da Família. Assim, com este resultado
se evidencia uma prevalência muito alta, o que justifica a necessidade
deste projeto, bem como sua ampliação para as outras escolas.
CONCLUSÕES
O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico,
portanto se houver a detecção precisa das lesões, é suficiente para a
identificação da doença. Nos casos de exame físico duvidoso, os exames
complementares são necessários, porém não são soberanos à clínica
e seus resultados podem não interferir no esquema terapêutico. Esse
caso demonstra a importância da avaliação dermatoneurológica para
a busca ativa da hanseníase em escolares, bem como auxiliar para o
controle da mesma.
Destaca-se ainda que, na infância, devido à maior dificuldade
diagnóstica, aumentam-se as chances dos indivíduos evoluírem para
complicações e deformidades pelo maior tempo para resolução do
problema. Sendo assim, torna-se importante examinar as crianças de
05 a 14 anos para que haja diagnóstico precoce e posterior tratamento.
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INTRODUÇÃO
O presente resumo foi desenvolvido a partir da iniciação na
prática de ensino, realizada por acadêmicos de enfermagem membros
do Núcleo de Ensino e Extensão em Assistência Pré-hospitalar. Ao se
implementar uma ação de saúde junto a grupos populares, deve-se
ter presente que, antes da intervenção, esses grupos já possuem uma
representação sobre as diferentes formas de doenças e dos procedimentos
terapêuticos através dos quais as mesmas devem ser tratadas, situação
que, na maioria das vezes, é ignorada pelos planejadores. Esse fato
acaba por colaborar com o insucesso das campanhas, uma vez que não
se trata de somente transmitir informação, mas de realizá-lo de tal
maneira que implique numa mudança de comportamento por parte da
população (ANDRADE; COELHO, 1997).
As técnicas de primeiros socorros são indispensáveis à vítima
de agravos, fazendo a diferença entre o óbito e a continuidade da vida,
e isso só é possível quando há pessoas treinadas capazes de conduzir
a situação com serenidade e confiança até a chegada de serviço
especializado (MANCINI; ROSENBAUM; FERRO, 2002).
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Em todos os ambientes, os indivíduos estão sujeitos a
presenciar ou ser acometidos por acidentes, principalmente em escolas,
universidade, empresas e residências. Nestes locais, a presença de
pessoas qualificadas para os primeiros socorros é fundamental para
minimizar as sequelas que a vítima possa ter ou mesmo diminuir a sua
dor (ROSA et al., 2001).
A importância deste primeira assistência é que ela pode ser
decisiva e representar a vida ou a morte de um indivíduo, isto deve
ser uma preocupação que envolve toda a sociedade, já que o acidente
não marca hora nem local e pode acontecer onde e quando menos
se espera. Daí surge à necessidade de se ter a visão prevencionista,
ou seja, não deixar que o acidente se agrave. Portanto, o objetivo
deste estudo é relatar a experiência vivenciada pelos acadêmicos de
enfermagem membros do Núcleo de Ensino e Extensão em Assistência
Pré-hospitalar mediante o novo conhecimento adquirido pelos alunos
do Colégio Maria Imaculada no município de Sobral-CE, durante uma
oficina acerca da assistência pré-hospitalar.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, de uma atividade
de extensão, utilizando-se a educação em saúde, desenvolvida por
acadêmicos do curso de enfermagem membros do Núcleo de Ensino e
Extensão em Assistência Pré-Hospitalar da Universidade Estadual Vale
do Acaraú, realizado em agosto de 2016. Os alunos participantes foram
discentes do 9º ano do ensino fundamental do Colégio Maria Imaculada.
Participaram cerca de 35 discentes, com idades entre 13 e 15 anos. A
seleção dos assuntos referentes à temática da assistência pré-hospitalar
foi feita mediante a socialização dos acadêmicos extensionistas, de
forma a compor um processo de construção efetiva do conhecimento,
atendendo ao grau de maturidade do público discente envolvido.
É válido ressaltar que a meta principal da atividade foi
socializar saberes junto a 9ª ano do ensino fundamental, considerandose o interesse dos discentes e o tema acerca do pré-hospitalar. A adesão
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na oficina foi total, visto que os conteúdos/temas trabalhados foram
ministrados em horário de aula e no intervalo, durante a disciplina de
ciências do ensino fundamental.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A oficina desenvolveu-se em duas etapas, a saber: Num
primeiro momento os alunos foram direcionados para a quadra de
esportes do colégio e divididos em quatro grupos, cada grupo sendo
supervisionado por dois extensionistas. Cada dupla ministrava um
assunto acerca do pré-hospitalar e os mesmos iam revezando-se entre
os grupos de alunos, assim ofertando conhecimento mais efetivo e
simultâneo sobre todos os assuntos planejados. Os grupos foram
pautados em: fraturas e imobilizações, queimaduras e choque elétrico,
OVACI e sincope e convulsões. Num segundo momento, a partir
da problematização de pseudo-situações cotidianas, foi ofertada a
oportunidade aos discentes que construíssem, junto às extensionisas,
os saberes relativos à conduta diante do suposto agravo/acidente, onde
em situações possíveis, os próprios alunos/extensionistas eram usados
para demonstração das práticas. É válido ressaltar que a participação
dos discentes foi expressiva nos momentos da demonstração prática;
os próprios sujeitos, voluntariamente, apresentavam-se para realizar as
atividades, num cenário descontraído.
Oportunizaram-se, também, espaços de reflexão e comunicação
dialógica para abordar os aspectos éticos do cuidado solidário e sua
importância para a preservação da vida e da dignidade humana.
Isto posto, pode-se inferir que a oficina desenvolvida envolveu troca
de saberes e de experiências, conhecimento cultural local a partir
da problematização de situações cotidianas na busca de soluções
frente a possíveis agravos que exigem condutas básicas de urgência/
emergência respeitando-se saberes prévios, e facilitando a apreensão
dos novos saberes. A fim de serem efetivas, as ações educativas não
devem ter a visão simplista e limitada de “formação” de cidadãos e não
foi essa a pretensão desta ação; pois o vocábulo formar, remete à ideia
de moldagem, de massa amorfa passível de se transformar somente
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mediante informações, conteúdos e teorias, num processo alheio e
externo ao sujeito.
A proposta desta oficina de extensão teve a intenção, sim, de
facilitar a apropriação e a redefinição de saberes, considerando-se a
expressão da cultura local, do singular, do específico. Finalmente, num
segundo momento, propôs-se uma avaliação em sala de aula, onde os
grupos receberam plaquinhas escritas: “fala sério” e “com certeza” na
qual, deveriam ser levantadas após as afirmativas lançadas para a turma
pontuando o grupo que resultassem em mais acertos. No final foram
distribuídos lápis confeccionados com o símbolo do núcleo acadêmico
em assistência pré-hospitalar.
CONCLUSÕES
Portanto, a capacitação de adolescentes para os primeiros
cuidados a uma vítima de acidente ou mal súbito, é a melhor maneira
de possuir futuros adultos que possam contribuir na diminuição de
sequelas e óbitos decorrentes das causas externas. Nesse contexto, é
importante a articulação de meios para discutir ideias num universo
consensual com o jovem, promover a responsabilidade social, que,
construída a partir das vivências e/ou experiências, asseguram
a formação de práticas e saberes coletivos, permite a verdadeira
comunicação, conduz à multiplicação das ações para a promoção da
saúde e contribui para o respeito à vida, demonstrando que juventude
pressupõe irresponsabilidades, inconsequências, mas também
comprometimento e solidariedade.
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INTRODUÇÃO
A extensão dentro da Universidade é um instrumento
transformador. A politica Nacional de Extensão Universitária reafirma
o processo acadêmico definido e efetivado em função das experiências
da realidade além de indispensável na formação do estudante, na
qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade, a extensão
tem um papel relevante na atuação do aluno integrado a uma nova
concepção de Universidade pública e de seu projeto politico-institucional
(BRASIL, 2012). O atendimento pré-hodpitalar móvel de urgência foi
criado a partir da visualização do quadro de morbimortalidade relativo
às urgências, principalmente relacionados a traumas e a violência.
A PORTARIA Nº 1.864, DE 29 DE SETEMBRO DE 2003, Institui o
componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às
Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU) em municípios e regiões de todo o território
brasileiro (BRASIL, 2003).
O atendimento pré-hospitalar é qualquer assistência prestada
direta ou indiretamente fora do âmbito hospitalar através dos meios
disponíveis, com resposta adequada à solicitação, a qual pode variar de
uma simples orientação medica, ao envio de suporte básico ou avançado
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ao local da ocorrência e visa à manutenção da vida ou a minimização
de sequelas (LOPES; FERNANDES, 1999). O SAMU é destinado ao
atendimento de urgências e emergências nas residências, locais de
trabalho e vias públicas, além de realizar transferência de pacientes.
Após a ligação para 192, onde a chamada é gratuita, os técnicos na
central de regulação transferem imediatamente a ligação para o medico
regulador, o medico faz o diagnostico da situação e inicia o atendimento
orientando o paciente sobre as primeiras ações, esse profissional é que
direciona o atendimento para a unidade de saúde básica ou avançada
dependendo da gravidade (BRASIL, 2003).
O Núcleo de Ensino e Extensão em Assistência Pré-hospitalar
(NEEAPH) é um projeto ligado à Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Estadual Vale do Acaraú, sendo sua filosofia, dentro das
atividades realizadas, proporcionar uma melhor formação profissional
na área das urgências e emergências dentro do atendimento fora das
unidades de saúde, e incentivar os ligantes a vivenciar a tríplice que
sustenta a Universidade ensino, pesquisa e extensão.
METODOLOGIA
O NEEAPH em seu corpo discente é formado exclusivamente,
por estudantes aprovados por seleção e regularmente matriculados
mediante comprovação no Curso de Enfermagem da Universidade
Estadual Vale do Acaraú. O projeto é composto por oito acadêmicos que
são escalados durante a semana para um plantão noturno e durante os
finais de semana os plantões são durante o dia, cada acadêmico dispõe
de vinte horas semanais para realizar as atividades do projeto que são
além dos plantões, aulas e treinamentos práticos.
O projeto compartilha o seu saber com a comunidade nas
extensões realizadas de educação e de assistência. Além disso, realiza
parceria com escolas que solicitam atividades para trabalhar com os
alunos, cursos de suporte básico de vida, choque, afogamento, desmaio,
fraturas, luxação, entre outros, as alunas são teóricas e praticas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto contribui para a formação do enfermeiro, além do
fazer técnico, outras habilidades são desenvolvidas, como o trabalho
em equipe. A vivência do acadêmico dentro do serviço de atendimento
móvel de urgência é de grande importância, já que é um campo de
estágio diferenciado, pois essa aérea é pouco contemplada durante a
graduação, e por conta da quantidade de alunos, a estrutura do serviço
não permite que eles fiquem por muito tempo. Além disso, existe a
dificuldade de participar das ocorrências por conta dos riscos aos
quais os acadêmicos ficam expostos. No NEEAPH os ligantes tem a
oportunidade de participar do serviço como os profissionais. As equipes
do serviço são cooperativas ao repassar o conhecimento durante as
ocorrências,fazendo com que os alunos sintam-se parte da equipe.. O
atendimento as urgências fora do âmbito hospitalar requer dos ligantes
conhecimentos teórico para resolução dos casos e uma boa relação com
a equipe para que o trabalho ocorra sem intercorrências.
CONCLUSÕES
Cada vez mais a extensão universitária ajuda no desenvolvimento
do aluno, o transformando em um profissional completo. A enfermagem
tem uma atuação muito importante no trabalho das equipes do serviço
de atendimento móvel de urgência. Pode-se observar o quanto a equipe
está integrada e o quanto os alunos se tornam cada vez mais aptos a
realizarem as condutas de enfermagem durante as ocorrências. O
projeto foi uma iniciativa de grande importância para o conhecimento
na área de assistência pré-hospitalar e tem crescido através das ações
dos monitores junto com o a coordenação. A extensão proporciona ao
aluno a oportunidade de devolver para a comunidade o conhecimento
adquirido em forma de prestação de serviço.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Saúde. SAMU-192: O que é o SAMU? Disponível
em: http://www.saude.gov.br/samu-programa-nacional.htm. Acesso
SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE? |

431

em: 17 de setembro de 2016.
BRASIL. Portaria Nº 1.864/GM, de 29 de setembro de 2003. Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 6 out. 2003.

432 | SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE?

abordagem grupal com escolares sobre
infecções sexualmente transmissíveis
Ana Jéssica Feitosa de Oliveira
Maria Valderlanya de Vasconcelos Frota
Amanda Lourenço Tomaz
João Victor Liradourado
Francisca Alanny Rocha Aguiar
Maria Adelane Monteiro da Silva

INTRODUÇÃO
A adolescência encontra-se na faixa etária dos 12 a18 anos de
idade (BRASIL, 1990) e compreende profundas modificações, marcada
pela transição entre a puberdade e o estado adulto do desenvolvimento
(MOREIRA et al, 2009). Nessa fase há a descoberta do corpo e do prazer
sexual e, comumente, ocorrem relações desprotegidas, que contribuem
para o surgimento de uma gravidez indesejada e/ou a contaminação
por Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e/ou Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
As IST são infecções causadas por mais de 30 agente
etiológicos, tais como bactérias, vírus, protozoários e fungos, sobretudo,
transmitidas de uma pessoa infectada para outra por contato sexual, e
de maneira eventual, por via sanguínea. A transmissão pode ocorrer
de mãe para o filho durante amamentação, gestação e pelo parto. A
apresentação pode dar-se sob a forma de síndromes, como: corrimento
uretral, corrimento vaginal, úlceras genitais e doença inflamatória
pélvica (BRASIL, 2015a).
E, no que se refere ao contexto epidemiológico do Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) no Brasil, dados do Ministério da
Saúde (2015b), expõe que de 2007 até junho de 2015 foram notificados
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 93.260
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casos de infecção pelo HIV no país e, no que concerne a faixa etária,
observou-se que a maioria dos casos de infecção pelo HIV encontrase compreendido entre os 15 a 39 anos de idade. Nesse contexto, a
educação em saúde torna-se meio mais propicio para empoderá-los
sobre tais informações, pois conta com a participação ativa dos sujeitos
e de suas próprias experiências, além de instigar a dialogicidade e a
troca de saberes, incentivando a autonomia do cuidado em saúde
(CARVALHO et al, 2014).
Observa-se que temáticas que envolvem IST, sexualidade e
prevenção ainda são deficientes nas instituições de Ensino Médio. Deste
modo, percebendo a necessidade de ações que abordem estas temáticas,
numa perspectiva em que os adolescentes adquiram conhecimentos e
informações, como também obtenham uma postura crítica e reflexiva
sobre a vulnerabilidade em que muitos estão sujeitos, promoveu-se
uma oficina.
OBJETIVO
Descrever a experiência de uma oficina com adolescentes
escolares sobre IST.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de uma oficina intitulada “Dialogando
com grupo de adolescentes sobre IST/HIV/AIDS: em busca da
incorporação de práticas para a prevenção e o autocuidado”, conduzida
por acadêmicos de enfermagem dos projetos de extensão Saúde da
Mulher da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Saúde Sexual
e Reprodutiva do Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA), em
agosto de 2016 em uma escola estadual de Ensino Médio, situada
no município de Varjota, Ceará, Brasil. Participaram da oficina 15
adolescentes que cursavam o 3º ano do Ensino Médio, com faixa etária
compreendida entre 15 a 19 anos de idade.
Para a realização da oficina, bem como a participação ativa
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dos estudantes, direcionou-se as discussões após levantamento do
conhecimento prévio dos adolescentes adotando os seguintes materiais:
slides, imagens demonstrativas, notebook, aparelho de multimídia,
caixa de som, vídeos, camisinha feminina e masculina, folhas A4 e
pinceis coloridos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, explicou-se aos adolescentes sobre qual temática
seria abordada e os objetivos almejados com a realização da oficina.
Posteriormente, houve o acolhimento dos estudantes com um método
intitulado “Novelo de lã”, esta técnica consiste como uma ferramenta
de apresentação, interação e dinamismo entre os participantes, pois na
medida em que é o novelo é jogado de participante para participante
aleatoriamente, ele deve apresentar seu nome, a forma como gostaria
de ser chamado, as expectativas com a realização da oficina e o que
gostaria de aprender, sendo assim, o implexo que é formado com a
linha, expressa os relacionamentos e as ligações que existem entre os
adolescentes na imensa teia que é a vida. Escolheu-se essa metodologia
como proposta inicial para que houvesse o estabelecimento de confiança
e vínculo entre os alunos bem como conhecimento sobre o público-alvo.
No segundo momento, abordou-se a temática sexualidade,
solicitando aos adolescentes a construção de grupos e que houvesse uma
dialogicidade entre eles sobre o que é a expressão, e que posteriormente
expusessem em uma folha em branco em forma de desenho (s), palavra
(s) e frase (s) o conceito de sexualidade, como o intuito de saber qual o
conhecimento dos adolescentes sobre tal termo. A partir dos diálogos e
das discussões entre os grupos, os jovens acreditam que a sexualidade
consiste como uma opção sexual, sexo e prazer. Deste modo, percebese que os adolescentes interpretam o termo,principalmente a partir de
conceitos ligados ao sexo, não compreendendo a multifatorialidade que
a submerge.
No que concerne o terceiro momento, inicialmente
interrogou-se os adolescentes sobre os tipos de Infecções Sexualmente
SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE? |

435

Transmissíveis, os sintomas e a formas de transmissão, com a
perspectiva de compreender o conhecimento prévio dos jovens.
Nesse contexto, no que se refere aos tipos de IST, os adolescentes
relataram principalmente o HIV/AIDS, sífilis, herpes e gonorreia, o que
corrobora com estudo realizado por Fonte e colaboradores (2012), em
que o HIV apareceu como mais citado, seguido pela sífilis e gonorreia.
Os autores ainda ressaltam que o reconhecimento do HIV deve-se à
acentuada mobilização mundial para seu combate. Observou-se que
os jovens conhecem algumas infecções, entretanto desconhecem o
papiloma vírus humano, candidíase, hepatite B, tricomoníase entre
outras.
No tocante depoimento dos estudantes, em especial das
meninas, o desconhecimento do papiloma vírus humano tornase relevante e preocupante, uma vez que a doença prepondera
principalmente neste sexo, sendo responsável por um grande número
de mortes entre mulheres, especialmente em países subdesenvolvidos,
sendo fator necessário para o desenvolvimento do câncer de colo do
útero (BRATS, 2011) e tal desinformação, torna-as mais suscetíveis.
Já em relação aos sintomas das infecções, todos os estudantes
presentes não souberem responder, o que corrobora com um estudo
realizado por Carvalho e colaboradores (2015), que 34,3%, 37,1%, 57,1%
dos entrevistados, não conhecem, dor/ardência ao urinar, coceira na
genitália e dor abdominal como sintomas das IST, respectivamente,
episódio preocupante, pois tal desconhecimento faz com que estes
jovens estejam vulneráveis a estas infecções, contribuindo para um
diagnóstico e tratamento tardios, e por conseguinte a permanecia de
agravos e sequelas. No que tange as formas de transmissão, expuseram
a relação sexual sem proteção, dado relevante, pois mostra que os
adolescentes compreendem que a prática sexual desprotegida, ou seja,
sem o uso de preservativo constitui como um risco para a contaminação
de infecções.
Posteriormente, foram esclarecidas as principais IST, como
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papiloma vírus humano, herpes genital e labial, sífilis, hepatite B,
tricomoníase, candidíase e gonorreia, bem como seus sintomas e as
formas de transmissão. Na demonstração de imagens sobre as infecções
pelo aparelho de multimídia, os jovens demostraram-se amedrontados
com tais imagens, fato importante, pois acredita-se que a partir de tal
reação, os mesmos tenham compreendido a gravidade das infecções
e dos danos futuros que as elas podem acarretar, verificando a
necessidade da realização de práticas sexuais seguras e saudáveis com
seus parceiros.
No quarto momento, avaliou-se o conhecimento dos
adolescentes sobre o HIV/AIDS. Deste modo, os jovens foram
instigados a exporem seus conhecimentos sobre tal infecção. No que
concerne ao HIV, os adolescentes relataram que consistia em um vírus,
mas não demonstraram possuir conhecimento mais aprofundado sobre
a infecção.
No quinto, os adolescentes foram questionados sobre as formas
prevenção. Falou-se sobre as medidas preventivas, foram expostos os
principais métodos e esclarecidas às dúvidas. Para isso, foram levadas
para a sala, camisinhas demonstrativas de ambos os sexos. Assim
sendo, abordou-se o uso correto, vantagens, desvantagens e precauções.
Ao final da oficina, realizou-se a distribuição de preservativos para os
estudantes.
CONCLUSÕES
Tais informações apontam à necessidade de investimentos
em ações educativas, visando o empoderamento de adolescentes
escolares quanto à identificação de IST, contribuindo, assim, para o
diagnóstico precoce, melhor prognóstico e interrupção de transmissão
(CARVALHO, et al, 2015).
A realização desta oficina constituiu-se como o momento
ímpar,promovendo a aquisição de conhecimentos e experiências sobre
a temática e o público-alvo trabalhado, como também a disseminação
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de informações para a promoção da saúde e prevenção de doenças.
Logo, aperfeiçoando os acadêmicos para que sejam futuros profissionais
capacitados, que possam no papel de enfermeiros exercer atitudes e
intervenções de qualidade, com feedback positivo a posteriori.
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INTRODUÇÃO
A sexualidade não é apenas a relação sexual em si, mas as muitas
formas de sentir prazer, satisfação. Grandes mudanças acontecem
durante a gravidez na vida da mulher, entre elas físicas, psicológicas
e alterações na sua imagem corporal, as quais variam de gestante
para gestante. Muitas mulheres aumentam o desejo sexual, outras
diminuem, havendo influências sociais que vão interferir na forma de
se ver e se mostrar ao parceiro. Para isso, se faz necessário que a mulher
sinta-se confortável diante desse momento de sua vida. (ARAÚJO et al.,
2012)
Além das mudanças físicas e psíquicas, a gestante passa a se
ver não apenas como filha, mas também como mãe. A forma como
essa mulher se vê e sente-se depende muito da cultura em que ela está
inserida e das pessoas que estão ao seu redor. Como apoio à mulher
neste momento tão importante de sua vida, a Estratégia Saúde da
Família (ESF) promove o grupo de gestantes, onde as mulheres
grávidas recebem o apoio dos profissionais da saúde e de mulheres que
já passaram por experiências iguais ou parecidas com a que elas estão
vivendo, o que vai interferir no modo como essas mulheres se sentirão
acerca da sexualidade. (ARAÚJO et al., 2012)
Diante disso, a Liga de Enfermagem em Saúde da Família
(LESF), junto ao serviço da Atenção Básica, faz uso do grupo de
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gestantes para dar apoio e compartilhar diferentes temáticas com
aquelas que estão a gerar uma nova vida em seu ventre. Em certo
encontro do grupo, foi abordada a sexualidade durante a gestação, onde
houve a discussão do assunto e o esclarecimento de dúvidas a respeito
da temática, distinguido os mitos da realidade.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa na
modalidade relato de experiência a partir da vivência como ligante da
Liga de Enfermagem em Saúde da Família (LESF) em um grupo de
gestantes de um Centro de Saúde da Família (CSF) de Sobral, envolvendo
profissionais de enfermagem. O grupo reúne-se todas as quartas-feiras,
em que são discutidas temáticas escolhidas pelas gestantes mediante
suas dúvidas.
No dia que concerne ao presente relato de experiência, foi
trabalhado o tema sexualidade na gestação, no qual foi usado como
material um dado elaborado por profissionais e acadêmicos que
continha imagens de posições sexuais e nele escrito dúvidas recorrentes
entre as gestantes. Como exemplo dessas dúvidas, tinha-se: “Em que a
relação sexual pode influenciar no parto?”, “O sexo durante a gestação
pode intervir no crescimento da criança?”, “Fazer sexo durante a
gestação pode fazer com que eu tenha parto prematuro?”, “Existem
outras formas de oferecer e sentir prazer com meu parceiro?”, entre
outras que surgiam em meio à discussão levantada pelas perguntas préestabelecidas pelos profissionais e acadêmicos.
Para discutir um assunto que ainda pode ser considerado tabu
entre mulheres grávidas e que causa constrangimento entre elas, pediuse que escrevessem suas dúvidas em um papel sem identificar-se para
que depois pudessem ser respondidas. Após o recolhimento de todas
as perguntas, a enfermeira e os acadêmicos responderam-nas, abrindo
espaço para que as gestantes comentassem, tendo o cuidado de não
forçá-las para tal.
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O dado foi disponibilizado para que elas jogassem aleatoriamente,
surgindo a pergunta para que pudessem ser discutidos alguns mitos
e verdades que muitas não comentam por causar constrangimento,
sendo que por isso muitas delas ficam sem informações por não terem
coragem de refutar aquilo que é discutido pela família, amigas e pela
própria cultura em que estão inseridas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Percebeu-se que a abordagem da temática sexualidade durante
a gestação fomentou discussões relevantes e colaborou para a retirada
de diversas dúvidas que perduravam entre as gestantes. No encontro,
foi possível a quebra de tabus e o esclarecimento das mulheres grávidas,
que acabam guardando para si diversas dúvidas por conta de receios
particulares e, muitas vezes, por não terem a quem recorrer entre as
pessoas mais próximas.
Assim, por mais que o tempo passe e a sexualidade seja um
assunto debatido abertamente entre muitas pessoas, algumas mulheres
ainda sentem dificuldade de falar sobre o assunto. No grupo, uma das
gestantes não se sentiu confortável em falar sobre o tema, mantendo-se
calada durante toda a reunião, a qual, nos outros grupos onde foram
tratados assuntos diferentes, era uma das que mais discutia e expunha
sua opinião.
Cada situação de interação acontece no âmbito de um contexto
que certamente influencia os objetos sociais presentes, na definição
da situação e na determinação da linha de ação. O contexto pode
ser representado pelo fato de a mulher estar sofrendo influências
socioculturais, religiosas e crenças impostas pela sociedade em que está
inserida. (CAMACHO; VARGENS; PROGIANTI, 2010)
A sexualidade é um assunto de extrema importância a ser
abordado durante os grupos de gestantes e consultas da enfermagem, já
que as gestantes apresentam, na maioria das vezes receio em conversar
sobre tal assunto. Assim a assistência de enfermagem deve ser realizada
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de maneira holística, não basta apenas escutar as queixas encontradas
durante a gestação das clientes, o enfermeiro deve buscar as dúvidas
que elas não relatam. (ALENCAR et al., 2011)
A abertura de um momento e espaço para informar e discutir
sobre sexualidade na gravidez é rodeado por tabus sólidos culturalmente.
O próprio casal encontra dificuldade em tocar nesse assunto, os
enfermeiros, por estarem mais presentes na vida da gestante, podem
esclarecer alguns pontos e aproveitar os grupos e pré-natais para
considerar os sentimentos, receios, assim como mostrar outras formas
que envolvam a sexualidade, não apenas o ato em si, como por exemplo,
as carícias e atividades não genitais. (SOUTO et al.,2012)
CONCLUSÕES
Por conseguinte, nota-se o quão relevante foi a abordagem
da temática sexualidade durante a gravidez, que culminou na
discussão entre as participantes do grupo e na interação dessas com os
profissionais, resultando no esclarecimento de dúvidas que precisavam
ser sanadas e na formação de uma visão mais ampla acerca do assunto.
Desse modo, fomenta-se a importância de abordar assuntos durante
as reuniões do grupo de gestantes que tenham relevância para elas e a
utilização de métodos didáticos, prezando pela suas opiniões e vendoas como, também, detentoras de conhecimentos prévios que podem
colaborar para o aprendizado das demais e dos próprios profissionais.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje,
faz parte da realidade da maioria das sociedades. O mundo está
envelhecendo. Se estima para o ano de 2050 que existam cerca de dois
bilhões de pessoas com sessenta anos ou mais no mundo, a maioria
delas vivendo em países em desenvolvimento. No Brasil, estimase que existam, cerca de 17,6 milhões de idosos (BRASIL, 2006). O
envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, no
qual há diminuição progressiva das funções do indivíduo. Dependendo
das alterações ocorridas, pode-se estar diante de um processo não mais
fisiológico, e sim patológico, que necessite de assistência.
A assistência prestada a esses idosos deve ser realizada por
meio de um trabalho em conjunto entre equipe de saúde, idoso e
família. Sendo muito importante o apoio da família, considerando que,
eles estão mais próximos do idoso, conhecem seu estilo de vida, suas
fragilidades e potencialidades. Entretanto não são todas as pessoas
que têm a disponibilidade e/ou desejo de cuidar de um familiar idoso,
o que leva algumas famílias a colocarem seus idosos em Instituições
de Longa Permanência para Idosos (ILPI), também conhecidas por
abrigos para idosos. O cotidiano em abrigos, em geral, não é algo
satisfatório para o idoso, que por vezes prefere o ambiente familiar.
444 | SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE?

Segundo a Lei Nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, no art. 3º sobre
a responsabilidade de cuidado ao idoso, consta que é obrigação da
família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar
e comunitária (BRASIL, 2003). De acordo com a realidade observada na
ILPI deste estudo, observou-se a necessidade de trabalhar a autoestima
dos residentes do local. O objetivo do estudo foi relatar a experiência de
acadêmicos de enfermagem em uma intervenção com idosos residentes
em uma ILPI.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido por
acadêmicos de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú
(UVA), durante as vivências práticas do Módulo de Envelhecimento, que
integra a grade curricular do 6º semestre do curso. No período de abril
de 2015. Em uma ILPI de uma cidade do interior do Ceará. A função
desta instituição inclui dentre outras, assistir ao idoso “sem vínculo
familiar ou sem condições próprias de manter suas necessidades de
moradia, saúde, alimentação e convivência social”, ou abrigar “idosos
dependentes e/ou independentes em estado de vulnerabilidade social”.
A coleta de dados aconteceu por meio da observação participante.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A intervenção realizada aconteceu por meio de conversas
individuais e grupais, dinâmicas ativas de desenvolvimento da
autoestima. O público alvo foram cerca de 40 moradores da ILPI, com
idade superior a 50 anos. A intervenção foi realizada no refeitório da
instituição, o qual foi previamente decorado com balões coloridos, a
fim de tornar-lo diferente do habitual. Após preparar o ambiente, os
acadêmicos chamaram os residentes para participarem da atividade,
ajudando os que necessitavam de manuseio com a cadeira de rodas ou
apoio para se locomoverem. A primeira etapa da intervenção aconteceu
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por meio de conversas individuais com os idosos, nas quais buscouse trabalhar a escuta, e ao mesmo tempo desenvolver a autoestima
e principalmente o sorriso. No momento foi oferecido aos idosos
alguns adereços divertidos (chapéus, óculos, plumas, arcos de flores) e
maquiagens para as mulheres. Logo em seguida, iniciou-se a segunda
etapa, por meio de uma roda de conversa bem descontraída, em que
conversou-se sobre vários assuntos do cotidiano dos idosos, entre
eles: família, lazer, amizade, religiosidade. No momento, a maioria se
queixou das dificuldades de viver isolado e distante da família. Com
o presente estudo observou-se que a qualidade de vida de idosos
institucionalizados é comprometida.
Faz-se essencial, então, avaliar situações adstritas à percepção
do estado de saúde, estilo de vida, nível socioeconômico, autocuidado,
suporte familiar, interação social, capacidade funcional, atividade
intelectual, estado emocional, valores culturais e religiosos e satisfação
pessoal quanto às atividades diárias e o meio onde vive. Constatouse que o autocuidado não é praticado pelos idosos em estudo devido
diversos fatores como, a não condição socioeconômica, a ausência de
suporte familiar, incapacidade cognitiva, insuficiência de profissionais
cuidadores e devido também a imobilidade de muitos.
A atividade de intervenção e as visitas dos acadêmicos de
enfermagem ao abrigo proporcionaram momentos de alegria e
descontração, pois foram desenvolvidas atividades grupais onde estes
idosos participavam ativamente, respeitando seus limites de capacidade
e mobilidade. Durante este período, houve momentos de interação, nos
quais a equipe pode se dividir, prestando uma assistência específica a
cada idoso, desde a escuta qualificada às dinâmicas descontraídas. Ao
final do período de visita, ficou notório o quão significante para os idosos,
foram as ações desenvolvidas, proporcionando melhoria da autoestima,
momentos de conversas e alegrias, melhorando consequentemente a
qualidade de vida de cada um.
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CONCLUSÕES
Considera-se que este estudo promoveu o bem-estar de idosos
institucionalizados através de uma intervenção que trabalhou com a
autoestima no sentido de melhorar a qualidade de vida. Os resultados
obtidos foram satisfatórios, pois de acordo com as falas dos idosos,
as conversas e dinâmicas proporcionaram momentos de alegrias e
descontração. Assim, apesar das limitações encontradas, acredita-se
que esta abordagem revelou um potencial promissor no aumento da
qualidade de vida dos idosos institucionalizados que têm a sua saúde
física comprometida.
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INTRODUÇÃO
A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi projetada pelo
Ministério da Saúde (MS) em janeiro de 1994, com o objetivo de proceder
à reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios, em
substituição ao modelo tradicional de assistência, orientado para a cura
de doenças e para a atenção hospitalar. Além do mais, a ESF visa à
reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2012; RONCALLI,
2003).
Insere-se neste contexto, o acolhimento da demanda
espontânea, como uma estratégia importante para consolidação dos
princípios gerais da Atenção Básica. Os estudos referem que a noção de
acolhimento assume lugar relevante na reorientação do SUS, visto que
busca superar a hegemonia do modelo biomédico (SLVA et al, 2014). A
alteração desse modelo assistencial vigente só é possível com suporte
em uma mudança no núcleo tecnológico do cuidado fundamentada no
acolhimento como modo de se produzir saúde (MERHY, 2002).
O acolhimento potencializa o acesso e o processo de trabalho nos
cenários dos serviços de saúde, bem como possibilita o fortalecimento
e estabelecimento de vínculo entre usuários, trabalhadores e gestores
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(GARUZI, 2014). Assim, acontece nos microespaços das relações
individuais e coletivas (LIMA et al, 2007).
Neste sentido, faz-se necessário uma reflexão sobre o
acolhimento executado pelos trabalhadores da equipe de saúde da
família a fim de verificar a sua organização, a fim de que se possa
efetiva uma assistência mais semelhante ao modelo de humanização
assistencial prestado aos usuários do SUS.
OBJETIVO
Relatar a experiência da implementação do acolhimento e
triagem com classificação de risco em um Centro de Saúde da Família.
METODOLOGIA
A presente pesquisa trata-se de um relato de experiência,
sistematizado a partir da vivência de acadêmicos do curso de
enfermagem no internato I, em um Centro de Saúde da Família de um
município do interior do Ceará.
Este CSF conta com 2 equipes mínimas, ambas com: médico,
enfermeira, auxiliar de enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde,
cirurgião-dentista e o atendente de consultório odontológico. Além
dessa equipe, complementam o serviço: atendente de farmácia,
auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais e vigias.
Também compõe este CSF, profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde
da Família: assistente social e educadora física; e os da Residência
Multiprofissional em Saúde da Família: educador físico, farmacêutica,
fisioterapeuta, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional.
A intervenção teve início em junho de 2016 com imersão teórica
no tema em estudo e conclusão em julho de 2016, com a execução da
intervenção e posterior sistematização.
A intervenção foi realizada em três momentos (oficinas) nas
rodas do CSF: o primeiro momento consistiu no diálogo com todos os
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profissionais/trabalhadores e tutoria para reflexão sobre o acolhimento
com classificação de risco, o segundo momento houve uma roda
de discussão sobre o fluxograma do acolhimento de acordo com o
preconizado pelo Ministério da Saúde e o terceiro e último momento foi
a sistematização do fluxograma de acordo com a realidade da unidade.
Para análise dos dados utilizou-se da problematização da experiência,
assim foram organizadas as informações e discutidas com a literatura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do diagnóstico situacional identificou-se que o
acolhimento deveria ser um dos pontos primordiais para instaurar os
processos de mudança no referido CSF. Nesta perspectiva, em conjunto
com os profissionais desse serviço de saúde, os acadêmicos propuseram
a intervenção descrita a seguir.
No primeiro momento, o planejamento coletivo serviu para
refletir junto com os atores envolvidos, avaliando a ação vivenciada e
refletindo sobre modos para melhorar e planejar novos momentos de
ação, bem como a classificação de risco. A ação fomentou elementos
para a reflexão e diálogo entre as pessoas envolvidas, que vislumbravam
novas possibilidades de atuação se co-responsabilizando com o trabalho
em desenvolvimento e ampliando a compreensão sobre os dilemas
compartilhados
No segundo encontro na roda expõe-se o modelo de acolhimento
com classificação de risco preconizado pelo Ministério da Saúde, onde
sensibilizou-se os profissionais sobre a importância de organizar o
serviço e proporcionar uma melhor assistência a comunidade por meio
de um acolhimento com classificação de risco. Em seguida, foi iniciada
uma discussão baseado com o modelo já existente do Ministério da
Saúde as situações de doenças peculiares do território.
O acolhimento possibilita uma reflexão acerca dos processos de
trabalho em saúde, pois estabelece uma relação concreta e de confiança
entre o usuário e o profissional ou a equipe, estando diretamente
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orientado pelos princípios do SUS podendo atender às demandas da
sociedade e estabelecer relação com os outros serviços de saúde, de
maneira regionalizada e hierarquizada (BRASIL, 2010).
Para terceiro momento elaborou-se o fluxograma para o
acolhimento e implementação no CSF respeitando as particularidades
da comunidade. Dividiu-se a equipe em dois subgrupos e estimulouse a construção de fluxogramas que melhor estabelecessem parâmetros
ideais para o acolhimento do CSF. Em seguida, houve a apresentação
dos fluxogramas pelos subgrupos. E finalmente, a solidificação dos
modelos de fluxograma apresentados para criação de um modelo
padrão para o CSF.
Então, foi implementado o fluxograma sistematizado a partir
da discussão em equipe. Durante quinze dias, aproximadamente, este
novo modelo de acolhimento foi realizado, visando como principal
objetivo a satisfação do usuário, por meio de um serviço organizado de
forma humanizada e com qualidade.
Verificou-se a melhoria no acolhimento, uma vez que houve a
organização do serviço, bem como a classificação das doenças, sendo
atendidos primeiramente os casos mais graves, de acordo com as cores:
vermelho, amarelo, verde e azul. Em relação ao fluxograma observouse que vem sendo utilizado pelos profissionais, sendo perceptível o
envolvimento da equipe.
No entanto, alguns usuários demonstraram resistência com
o novo acolhimento, não compreendendo, não aceitando, porém, as
enfermeiras tiravam um tempo para explicar como estava sendo o
acolhimento, então, depois de explicado, alguns usuários compreendiam
e aceitavam. Contudo, outros usuários, sentiram-se satisfeitos com o
aperfeiçoamento da sala de espera, adaptaram-se e respeitaram o novo
fluxo.
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CONCLUSÕES
O estabelecimento dos macroprocessos visando à organização
dos serviços foi primordial para nortear todos os atores envolvidos
nessa experiência. Além disso, possibilitou a integração ensino-serviço
e permitiu que os acadêmicos planejassem e intervissem junto com
a equipe a fim de potencializar o serviço em que estavam inseridos e
consequentemente melhorar o atendimento prestado aos usuários.
A implementação de fluxogramas e o protocolo de classificação
de risco elaborado e adaptados pela equipe foram relevantes para iniciar
à reorganização do serviço. Observou-se ainda melhora significativa na
sistematização do trabalho em equipe, assim como na satisfação dos
usuários e profissionais, a partir da intervenção realizada.
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INTRODUÇÃO
Com a Constituição Federal do Brasil de 1988 e as Leis Orgânicas
da Saúde (8.080/90 e 8.142/90), a saúde passa a ser considerada um
direito de todos os cidadãos brasileiros, emergindo como questão de
cidadania e garantida pelos princípios da universalidade, equidade,
integralidade, descentralização, regionalização e participação social
(VIEGA; PENNA, 2013).
A partir da descentralização e regionalização o SUS busca um
formato organizativo das suas ações, desta forma em 2011 é decretada
a Portaria Nº 4.279/11, que institui as Redes de Atenção à Saúde (RAS)
(MENDES, 2011). Esta proporciona o funcionamento dos serviços e ações
de saúde a partir da integralidade, o que sugere o acompanhamento do
indivíduo nos diferentes níveis de atenção conforme suas necessidades,
e estabelece vínculos mais estáveis e duradouros com os usuários, além
de instituir mecanismos que assegurem a longitudinalidade (COSTA et
al, 2013).
Neste contexto, observa-se que os serviços de saúde têm a
dificuldade de estabelecer o cuidado em rede e uma comunicação
efetiva entre os níveis de atenção. Esta característica tem proporcionado
a fragmentação do cuidado, multiplicidade de consultas, exames e
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outros procedimentos que, além de elevarem os custos financeiros, não
garantem uma efetividade no processo de reestabelecimento da saúde
(VERAS et al, 2014).
Desta forma, é possível estabelecer para este estudo o seguinte
questionamento investigativo: de que forma os profissionais da
Estratégia Saúde da Família têm acompanhado os cuidados prestados
aos usuários nos demais níveis de atenção?
OBJETIVO
Descrever o ensaio da implantação de uma tecnologia levedura para a sistematização do cuidado prestado ao usuário nos serviços
de um sistema local de saúde.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, caracterizado como relato de
uma intervenção em uma unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF).
Nesta perspectiva, suas propostas metodológicas se assemelham a um
relato de experiência por considerar uma observação sistemática da
realidade, sem a necessidade de testar hipóteses, porém estabelecendo
relações entre os achados dessa realidade e as bases teóricas sobre o
fenômeno discutido (MINAYO, 1994).
A intervenção foi realizada por acadêmicos do Curso de
Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a partir das
atividades do módulo de Internato I, no período de setembro de 2014 a
fevereiro de 2015.
As informações colocadas neste estudo fundamentam-se na
observação incorporada, e para a análise destas foi utilizada a análise
categorial proposta por Bardin6, que funciona por operações de
desmembramento do texto em categorias segundo reagrupamentos
analógicos, na tentativa de melhor descrever seus achados. Como
propõe a análise categorial, os resultados foram divididos em três
categorias “Análise situacional do serviço meio ao sistema local de
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saúde”, “Descrição da intervenção” e “Da vivência, o aprendizado”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise situacional do serviço de saúde meio ao sistema
local de saúde
Nesta etapa foi realizado um diagnóstico situacional do
serviço de saúde para descobrir suas dificuldades e potencialidades,
na tentativa de elaborar medidas coerentes de intervenção para o
melhor funcionamento frente às RAS. Para tanto, foi utilizada a análise
situacional proposta por L’abbate (2012), que tem como objetivo
compreender uma determinada realidade social e organizacional, a
partir dos discursos, práticas dos sujeitos e funcionamento do serviço.
A partir desta, verificamos que a unidade utilizava uma ficha
de referência do sistema de saúde local, que deveria ser devolvida
após a realização dos procedimentos nos serviços referenciados. Esta
não permitia sistematizar a assistência prestada ao usuário, visto que
não retornava com as informações sobre as condutas e procedimentos
realizados. Nessa ótica, se fez necessário estruturar uma tecnologia
leve-dura que trabalhasse nesta problemática.
Descrevendo a intervenção
Para o desenvolvimento da intervenção foi criada uma
tecnologia leve-dura, que para Merhy (2002) trata de um mecanismo
de trabalho frente ao saber estruturado. Essa tecnologia consistia em
um instrumento de sistematização do atendimento prestado a usuários
referenciados para outros serviços da atenção a saúde.
O preenchimento do instrumento pleiteava informações
de identificação dos pacientes, condutas realizadas no primeiro
atendimento ocorrido na ESF, possível diagnóstico e procedimentos
realizados nos serviços especializados. O mesmo era iniciado por
médicos e enfermeiros, no momento do encaminhamento, e finalizado
por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na realização de uma visita
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domiciliar.
Antes de implantar o instrumento realizamos um teste-piloto
para aprimorar seus itens. Com o instrumento aprimorado, capacitamos
os profissionais no momento da reunião semanal da unidade de saúde,
chamada de Roda, esta por sua vez é utilizada como forma de discutir
os enfrentamentos e melhorias do serviço, utilizando como apoio o
método Paidéia, descrito por Cunha e Campos (2010).
A princípio, notamos uma dificuldade dos profissionais em
utilizar o documento, visto que não fazia parte da sua rotina de trabalho.
No decorrer de duas semanas observamos que aquele estava operante
e já fazia parte dos momentos de referenciamento para serviços
especializados, em consultas de rotina e acolhimento. Vale ressaltar que
o documento, após iniciado o preenchimento, permanecia na unidade
de saúde fixado no prontuário do paciente.
Com esta intervenção houve a intensificação das visitas
domiciliares prestadas pela equipe multiprofissional da ESF aos
usuários referenciados para outros serviços de saúde, com vistas a
estabelecer um melhor acompanhamento da situação de saúde do
mesmo e descodificar exames e procedimentos realizados em outros
serviços.
Da vivência, o aprendizado
A partir dessa intervenção percebemos que usuários de todas as
faixas etárias consultados por Médicos e Enfermeiros, ocasionalmente,
necessitavam de avaliação em serviço especializado, frente a quadros
clínicos agravados, os quais eram encaminhados com uma ficha de
referência, como sucinta o processo de intervenção.
Observamos que estes usuários, após serem atendidos pelos
serviços de referência, muitas vezes, eram encaminhados para suas casas
ou internados, dependendo do estado de saúde. Contudo, independente
da decisão tomada nos serviços de referência (secundários ou
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terciários), não eram repassadas informações sobre os pacientes, o que
dificultava o acompanhamento do cuidado. A cada consulta realizada
na ESF, após o atendimento de referência, era necessário realizar outra
anamnese ligada ao atendimento prestado naqueles serviços a fim de
tomar conhecimento dos procedimentos realizados externamente.
Nesta perspectiva, o usuário era sua própria contrarreferência para o
serviço de atenção básica.
Notamos que é necessário o compromisso de todos os serviços,
em todos os níveis de atenção, para a prestação do cuidado a saúde.
No que concerne a ESF, verifica-se sua função como “porta de entrada”
no funcionamento em redes e longitudinalidade na assistência à saúde.
Nesse aspecto, casos mais complexos de assistência necessitam de
atendimento com suporte tecnológico e especializado, o que explica
a necessidade de uma boa interação e fluxo entre os diferentes níveis
de atenção a saúde. Contudo, o baixo impacto resolutivo do sistema de
saúde tem sido explicado por diversas razões, sendo que uma delas é
o baixo grau de resolutividade da atenção primária, o que ocasiona o
inchaço da demanda nos demais níveis de complexidade (MENDES,
2015).
Ainda sobre a vivência, observamos que a intervenção
proporcionou a reflexão de médicos, enfermeiros, ACS e usuários acerca
do funcionamento do cuidado em redes de atenção à saúde. Com isto
os mesmos puderam identificar as fragilidades do sistema, tornandose sensíveis e, em longo prazo, possíveis de elaborar propostas para
colaborar com o sistema local de saúde.
Também, podemos perceber que a visita domiciliar, a partir
da incrementação do instrumento, passou a ser uma ferramenta mais
intensiva para o acompanhamento dos pacientes ora encaminhados
para outros serviços. Desta forma, identificamos que embora a visita
domiciliar já fosse realizada pelo serviço de atenção primária a saúde,
fortaleceu-se e intensificou-se.
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CONCLUSÕES
Com a intervenção foi possível perceber que a integralidade
e o funcionamento em Redes de Atenção à Saúde ainda são desafios
estruturais do SUS, com forte repercussão para os serviços da Atenção
Primária à Saúde.
Verificamos, portanto, que a ESF se configura como a
ordenadora do cuidado, e mediante a isto se depara com a pouca
articulação entre os demais serviços de saúde. Nesta perspectiva, o
ensaio da implantação da tecnologia leve-dura permitiu vislumbrar
uma alternativa de acompanhamento no seio de trabalho da própria
ESF, sem estar necessariamente dependente de um sistema de
“contrarreferência”.
Compreende-se que há necessidade de articulação entre os
serviços de saúde para garantir o princípio da integralidade, sem que
haja uma modificação dos princípios organizativos do sistema local.
Para tanto, se faz necessário a realização de estudos que se detenham a
constituição de novos arranjos organizativos/comunicativos das RAS,
como também uma (re)organização da gestão do cuidado à saúde.
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estratégias para efetivação das consultas de
puericultura em um centro de saúde da família:
relato de experiência
Antonia Janielly Negreiros de Moraes
Antonia Michele Feitosa da Silva
David Gomes Araújo Júnior
Maria Larissa Dias Aragão
Ana Suelen Pedroza Cavalcante
Maristela Inês Osawa Vasconcelos

INTRODUÇÃO
A Atenção Básica configura-se como uma estratégia de
reorganização da atenção à saúde voltada para responder de forma
contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde
individuais e coletivas de uma população, utilizando tecnologias de
elevada complexidade e baixa densidade para conceder resolutividade a
demanda da população e orienta-se pelos princípios da universalidade,
acessibilidade e coordenação do cuidado, vínculo e continuidade
(BRASIL, 2012).
O Centro de Saúde da Família (CSF) é a principal porta de
entrada da criança para acesso ao sistema de saúde, que deve se
responsabilizar pela solução dos problemas de saúde das crianças do
seu território, assim como monitoramento delas. Estima-se que, em
média, 80% a 85% das enfermidades apresentadas pela criança podem
ser resolvidas na USF (SAITO; OHARA, 2014).
Um dos serviços oferecidos no CSF é a puericultura. Campos et al
(2011), afirma que a puericultura efetiva-se a partir do acompanhamento
do crescimento e desenvolvimento, imunização, orientações às mães
acerca do aleitamento materno e alimentação, prevenção de acidentes,
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higiene corporal, identificação precoce dos agravos, entre outros.
Nas consultas periódicas, o enfermeiro observa a criança,
questiona aos pais sobre as atividades do filho, reações frente a
estímulos e realiza o exame clínico. A consulta de enfermagem à criança
tem como objetivo prestar assistência sistematizada de enfermagem, de
forma holística (RIBEIRO; OHARA, 2009).
OBJETIVO
Relatar a experiência da implantação de um instrumento,
o “cartão de puericultura”, e consultas dinâmicas de recreação que
utilizavam o brincar/brinquedo como estratégia terapêutica de
intervenção na assistência às crianças que participavam das consultas
de puericultura de uma Unidade de Saúde da Família.
METODOLOGIA
Este estudo se configurou como um relato de experiência de
acadêmicos e enfermagem inseridos em um Centro de Saúde da Família
a partir das vivências do Internato I.
A intervenção foi realizada em um Centro de Saúde da Família
de um município do interior do Ceará. O referido CSF conta com duas
equipes compostas por: 02 cirurgiãs-dentista, 18 agentes comunitários
de saúde, 02 médicos, 04 auxiliares de enfermagem, 02 auxiliares em
saúde bucal, 04 enfermeiros e 01 enfermeira gerente.
Foi realizado no período de novembro de 2015 a fevereiro
de 2016. O público abordado foram crianças e seus respectivos
responsáveis que participavam das consultas de puericultura. O
instrumento aplicado foi um cartão de puericultura (segue em anexo)
elaborado pelos internos de enfermagem da unidade, como também foi
realizado consultas de puericultura dinâmicas, usando brinquedos e
adereços que chamassem a atenção das crianças, fazendo com que elas
ficassem mais tranquilas, facilitando assim o trabalho do profissional.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o reconhecimento do território pelos internos foi
identificado um índice reduzido de adesão às consultas de puericultura
na unidade. Na área de abrangência do CSF do totalizou uma população
de 154 crianças menores de 02 (dois) anos, onde participam atualmente
em média 90 crianças da puericultura mensal, porém ao avaliar o
prontuário familiar dessas crianças foi observada uma baixa adesão
associada a uma alternância de consultas sem seguir o calendário do
protocolo de atendimento de puericultura.
A partir desta problemática atuaram na implantação de
um instrumento, o “cartão de puericultura” e consultas dinâmicas
de recreação que utilizava o brincar/brinquedo como estratégia
terapêutica de intervenção na assistência às crianças que participam da
consulta de puericultura como forma de sensibilizar para a importância
da puericultura assim como atrativo.
O cartão teve a proposta de auxiliar para que a mãe acompanhe
o desenvolvimento da criança e o período exato que a criança deve
comparecer a consulta de puericultura, pois em conversas com as mães
durante as consultas de puericultura e pré-natais elas relatavam não
saber quais as idades que a criança necessitava ser acompanhada pelo
profissional através das consultas de puericultura.
O cartão contém um calendário com as idades que a criança
precisa passar pela puericultura, assim a mãe poderia consultar sempre
que tivesse duvidas e caso o agendamento não tivesse sido realizado a
mãe teria como alertar o ACS ou enfermeiro da ausência da consulta de
puericultura naquele mês. Viegas (2002) lembra que embora a criança
seja o objeto da consulta, nos primeiros anos de vida o contato do
profissional é com a mãe.
A intervenção por meio da aplicação do cartão de
acompanhamento da puericultura do crescimento e desenvolvimento
da criança propiciou condições para a efetivação das consultas como
SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE? |

463

uma estratégia que visa aumentar a frequência das crianças nas
puericulturas, proporcionando uma abordagem sistêmica e holística.
Quanto às consultas dinâmicas, as atividades foram
desenvolvidas no período da consulta de puericultura, e englobaram:
desenhos, jogos, histórias infantis e na criação de ambientes alegres
foi feita uma decoração bem atrativa para as crianças. Por meio dessa
intervenção, pode-se utilizar o brincar/brinquedo como instrumento
facilitador da comunicação entre equipe cuidadora e a criança e como
estimulador do desenvolvimento global. Portanto, se por um lado à
pretensão da puericultura é fazer crescer fisicamente saudável, ela se
complementa na busca de elementos que possam concerder à criança o
desenvolvimento físico, social, emocional e psíquico (MURAHOVSCHI,
2003).
Após 1 mês de implantação do instrumento do cartão de
puericultura e as consultas dinâmicas os resultados já foram aparentes,
pois a média de atendimentos de crianças menores de 1 ano mensal era
de 13 atendimentos, onde as mães procuravam atendimento somente
por motivos de doença e não realizavam o acompanhamento que é
preconizado pelo ministério da saúde, que visa o acompanhamento
do crescimento e desenvolvimento mensal dessas crianças. Durante o
atendimento no período de implantação do instrumento e das consultas
dinâmicas a média de crianças atendidas passou para 33 crianças/mês,
sendo um aumento significativo e importante.
CONCLUSÕES
Diante da experiência vivenciada, observou-se à importância do
acompanhamento de enfermagem a puericultura, pois essa categoria é
uma das principais responsáveis por uma criança “sadia”, pela promoção
da saúde e pela prevenção de agravos na infância, assistindo-a contínua
e integralmente dentro dos ambientes físicos e psicossocial nos quais
estão inseridos.
A atividade de educação em saúde na prática de puericultura
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é um processo que vem contribuindo com a promoção de saúde
infantil e constitui um importante instrumento de mudanças de
comportamentos e hábitos. Contudo, faz-se necessário a participação
ativa dos enfermeiros favorecendo o entendimento e a reflexão dos
educadores sobre o significado de cada mudança na sua criança.
Desse modo, entende-se que educar não significa simplesmente
transmitir informações, mas é preciso que o educador conheça e
compreenda os valores sociais e culturais do educando e este exercite o
direito de participar e decidir conscientemente.
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INTRODUÇÃO
O câncer é uma doença crônica de características diferenciadas,
tendo em vista sua grande capacidade de provocar deformidades, dor
e mutilações. A doença se caracteriza por um crescimento de células
desordenado (maligno) que se espalha pelos tecidos e órgãos, podendo
invadir por metástase outras partes do corpo. Além de carregar consigo
um estigma visto pela sociedade como um processo fatal e cheio de
significados, que causa forte impacto psicológico sobre o paciente e sua
família e ainda produz sentimentos como medo, ansiedade, angústia, e
sofrimento emocional desde o momento do diagnóstico (FERNANDES,
et al. 2012; SOUZA, 2008).
Tendo como destaque a mulher, sabe-se da dificuldade de
ultrapassar situações conflituosas e devastadoras em função dos efeitos
causados pela doença que interferem diretamente em sua autoestima,
tendo em vista principalmente as alterações corporais, que podem
levar a insatisfação sexual, bloqueio nas interações psicossociais, tanto
no trabalho, quanto na própria família, além da oscilação do humor
e da instabilidade emocional. Todas essas consequências ultrapassam
o prejuízo individual e estendem-se ao âmbito da convivência social
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(MOURA. et al, 2010).
Na perspectiva do olhar holístico e na essência do cuidado da
enfermagem torna-se de fundamental importância considerar o modo
de vida e o contexto cultural nos quais as pacientes encontram-se
inseridas, de forma que seja possível promover o cuidado, respeitando
valores culturais, sociais e psicológicos, minimizando assim possíveis
conflitos gerados neste processo e auxiliando na efetividade do
tratamento (FERNANDES, et al. 2012).
Isso torna a atuação do enfermeiro imprescindível na ação de
prevenção e intervenção, no que diz respeito a ocupar esses espaços de
monotonia, com atividades que possam contribuir para a efetividade
do tratamento, assim como para a melhoria da qualidade de vida das
pacientes, à medida que desenvolve essa aproximação e possibilita a
paciente direcionar suas ações para o enfrentamento da doença.
Diante do panorama apresentado, justifica-se o presente
estudo em função da magnitude que o câncer vem se tornando para
a saúde pública, tornando-se assim relevante, servindo de subsídio
para acadêmicos e profissionais que prestam cuidados à pacientes
oncológicos em seu cotidiano.
OBJETIVO
Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem no setor
da quimioterapia de um hospital de ensino da cidade de Sobral/Ceará.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva do tipo relato
de experiência, que retrata a vivência de acadêmicos de enfermagem
da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, realizada no período
de maio a julho de 2016, durante as vivências práticas do módulo de
Práticas Interdisciplinares em Ensino, Pesquisa e Extensão (PIEPE),
tendo como foco as mulheres em tratamento contra os diversos tipos
de câncer no setor da quimioterapia de um hospital de ensino de um
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município do interior do Ceará.
As vivências foram divididas em etapas, onde inicialmente
foram abordadas as pacientes, posteriormente seus acompanhantes e
por fim os profissionais do setor. A abordagem ocorreu por meio de
um sorteio de perguntas semiestruturadas referentes ao tratamento, ao
atendimento e aos sentimentos presentes diante da condição encontrada
e, além disso, alguns “vale um abraço”, em que, toda vez que retirado,
o participante era contemplado com um abraço coletivo, tais perguntas
encontravam-se em uma caixa personalizada e como forma de tornar
os momentos dinâmicos cada um se caracterizou de um personagem,
sendo estes: o “rei”, a “rainha”, a “boba da corte”, a “havaiana rica” e a
“linda” e assim, o diálogo acontecia.
Posteriormente, as informações foram descritas a partir da
problematização e consequente reflexão crítica da experiência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante as vivências observou-se que as sessões de
quimioterapia demandam muito tempo, o que favorece a ociosidade
das pacientes, logo, foi utilizado esse tempo para dialogar com as
mesmas, de forma lúdica e dinâmica, proporcionando subsídios do
que é essencial para o ser humano, a alegria. Por diversos momentos
as mesmas “esqueciam” a sua condição patológica e se divertiam,
compartilhando histórias e sentimentos com os demais, o que, de
acordo com Giuliano (2009) contribui efetivamente para o “relacionarse” e o “comunicar-se” com o outro e o consequente enfrentamento
da doença, à medida que, proporciona integração entre as pacientes e
torna o processo quimioterápico um tanto divertido.
Observou-se ainda que tanto as pacientes quanto seus
acompanhantes embora fragilizados pela condição da patologia
sentem-se acolhidos e consideram os profissionais comprometidos com
os mesmos. É visível a cumplicidade e o companheirismo entre a equipe
de saúde e o quanto isso reflete positivamente no trabalho em que os
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mesmos desempenham no setor e consequentemente no tratamento
dessas mulheres.
Há uma escassez do desenvolvimento de atividades grupais
que proporcionem interação entre as pacientes neste setor, algo
extremamente ressaltado pela literatura como potencializador do
tratamento, como coloca Pinheiro (2010) “o grupo auxilia as mulheres
com relação aos sentimentos de isolamento e solidão”, auxiliando
ainda no desenvolvimento de novas maneiras de lidar com o câncer,
reduzindo o impacto emocional causado pela doença, porém apesar
dos profissionais buscarem sempre fazer o melhor possível, devido à
demanda torna-se impossível abranger atividades desta natureza.
Foi possível verificar que a forma dinâmica de abordá-las
possibilitou um tratamento mais descontraído e acolhedor, assim
como os próprios profissionais sentiram-se gratos pelo fortalecimento
de suas potencialidades e pelas contribuições com o serviço a fim de
buscar melhorar ainda mais o conviver.
CONCLUSÕES
A utilização do lúdico no cuidado de mulheres é algo desafiador,
porém a experiência supracitada traz a reflexão do quão o mesmo é
universal e pode ser utilizado para práticas da área da saúde. Entende-se
que o desenvolvimento de ações desta natureza devem ser disseminada
por todos os campos da saúde, visto que, trouxe consequências positivas
para o tratamento das mulheres reorganizando e ressignificando os
conflitos e as dores, necessitando tornar-se uma prática contínua da
enfermagem.
Assim, evidencia-se que uma potencialidade desse estudo é
a possibilidade dos acadêmicos, profissionais e instituições de saúde
refletir acerca do cuidado humanizado com mulheres em tratamento
contra o câncer a fim de sanar as necessidades que estejam ao alcance e
como limitação aponta-se que o estudo considerou apenas a realidade
de mulheres de uma instituição de saúde.
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A partir do exposto, verifica-se a importância de se extrapolar
os muros da universidade, de modo que se utilize de forma indissociável
o ensino, a pesquisa e a extensão, para promover práticas de saúde para
a comunidade e tornar o conhecimento aprendido significativo pelos
estudantes.
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INTRODUÇÃO
O acompanhamento do desenvolvimento da criança na atenção
básica objetiva sua promoção, proteção e a detecção precoce de
alterações passíveis de modificação que possam repercutir em sua vida
futura.
A identificação de problemas tais como: atraso no
desenvolvimento da fala, alterações relacionais, tendência ao isolamento
social, dificuldade no aprendizado, agressividade, entre outros é
fundamental para o desenvolvimento e a intervenção precoce para o
prognóstico dessas crianças (MIRANDA; RESEGUE; FIGUIEIRAS,
2003). Portanto, são de relevância o diagnóstico e o acompanhamento
do desenvolvimento das crianças, sendo importante avaliar sua
capacidade de interação social e de comunicação.
A dificuldade de controlar os próprios impulsos, a falta de empatia
e a capacidade reduzida de solução de conflitos é um dos problemas
encontrados em crianças durante o processo de desenvolvimento. Estes
aspectos estão relacionados a agressividade, e este problema pode ser
desencadeado por fatores ambientais, relacionados ao processo de
interação dos pais e/ou cuidadores da criança, principalmente nos dois
primeiros anos de vida.
O conceito de desenvolvimento é amplo e refere-se a uma
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transformação complexa, contínua, dinâmica e progressiva, que inclui,
além do crescimento, maturação, aprendizagem e aspectos psíquicos e
sociais (RAPPAPORT, 1981).
Uma boa compreensão do crescimento e desenvolvimento é
essencial para a prática de enfermagem, pois estes profissionais são
responsáveis por detectar precocemente alterações de ordem mental,
física, auditiva, visual ou relacional, durante as consultas de puericultura.
Os distúrbios do desenvolvimento de predomínio relacional
caracterizam-se por distúrbios na interação social e na comunicação. O
tratamento de uma criança com distúrbio do desenvolvimento poderá
ser individualizado ou ser feito em grupo e depende muito de sua
complexidade. O adequado manejo poderá variar, podendo ser feito
mediante orientações aos pais sobre a importância da relação entre o
desenvolvimento da criança e a maneira como eles lidam com isso.
Sob a perspectiva da prática profissional, entendemos que é
necessário comentar a prática da enfermagem dentro da proposta de
extensão universitária. Em nossa profissão, a extensão universitária
implica em uma prática de saúde que é social e muita próxima dos
sujeito-objeto do cuidado da enfermagem, porque é descentralizada de
mecanismos efetivos de avaliação de qualidade e de resolutividade das
instituições, portanto, de regulamentação social. (LOYOLA, 2005).
OBJETIVO
Relatar a experiência dos acadêmicos de enfermagem no Centro
de Referência de Assistência Social, no município de Sobral/Ceará.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência desenvolvido por
acadêmicas do quinto semestre do curso de enfermagem de uma
universidade pública do Ceará, realizado através do Módulo Prática
Interdisciplinares de Pesquisa, Ensino e Extensão (PIEPE), que tem
como objetivo fazer a integração do ensino-serviço-comunidade, bem
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como, possibilitar o aluno o contato direto com a realidade da sociedade.
Os relatos de experiência são metodologias de observação
sistemática da realidade, sem o objetivo de testar hipóteses, mas
estabelecendo relações entre os achados dessa realidade e bases teóricas
pertinentes (DYNIEWICZ, 2009).
O cenário da experiência foi o município de Sobral, interior do
estado do Ceará, mais especificamente no território de abrangência de
um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). De acordo com
as orientações técnicas do CRAS, seu objetivo é prevenir a ocorrência de
situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio
do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos
direitos de cidadania.
Inicialmente foi realizado o diagnóstico de situação da população
residente no Bairro Vila União, no município de Sobral-CE, na qual
resultou da vivência prática do módulo curricular do PIEPE, do curso
de Enfermagem. Esse diagnóstico, foi realizado entre as acadêmicas de
enfermagem juntamente com a colaboração da coordenadora do CRAS,
onde decorrem de projetos de intervenção comunitária em parceria
com a Prefeitura Municipal de Sobral (PMS). O bairro constitui uma
população de 7.547 habitantes, possui 711 famílias beneficiadas de
programas sociais, sendo acompanhadas 528 famílias. A fonte de renda
do bairro é proveniente da confecção de chapéus de palha, pequenos
comércios locais e o trabalho como operários na fábrica de calçados.
As crianças frequentam as escolas do bairro assistidas pela PMS.
Adolescentes matriculados no ensino médio, frequentam as escolas do
bairro vizinho.
Diante das vivências pode-se constatar o fato em que o
bairro é conhecido na cidade pela realidade violenta, o que acarreta
em consequências muitas vezes lamentáveis. A partir desse ponto,
vimos a necessidade de se trabalhar com as crianças sobre este assunto,
como medida para entender a justificativa de seus comportamentos
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agressivos e desrespeitosos e buscar soluções que minimizem esta
situação, visando contribuir com um desenvolvimento psicossocial
destas. O público-alvo foram as crianças do CRAS Regina Justa Feijão,
de faixa etária entre 06 a 12 anos, através de atividades na sala e na
quadra, como oficinas, danças, além de metodologias ativas como
jogos pedagógicos e contação de histórias. A partir disso, elas serão
capazes de compreender o quão é importante o respeito e a educação
pelo o próximo. Os principais temas abordados foram: Contrato de
convivências, sentimentos, relações familiares, amizade e preconceito.
Os encontros aconteceram uma vez por semana e abordaram um dos
eixos que foram previamente planejados pela equipe de execução do
projeto semanalmente, a média de duração de cada encontro será de 01
hora e meia.
É fundamental a identificação das diferentes percepções,
cognições e descrições da intervenção dos enfermeiros face a crianças
com perturbação do comportamento, bem como, as suas expectativas
face a estratégias de melhoria na intervenção.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram utilizados como estratégias durante a execução do
projeto, atividades lúdicas, dinâmicas em grupos, jogos, danças,
pinturas, encenação de histórias, brincadeiras que deixam as crianças
envolvidas ao momento, tentando com isso através de um pensamento
crítico da criança mudar seu comportamento.
Brincar é mais que um passatempo, pois além de ajudar
no desenvolvimento, ajuda a criança no processo de socialização e
descoberta do mundo (Maluf,2003). Faz despertar o gosto pela vida,
levando a criança a enfrentar os desafios que lhe surgir.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais
PCN’S (1998) o “brincar é uma das atividades fundamentais para o
desenvolvimento da identidade e da autonomia”. Desde muito cedo
as crianças são estimuladas a brincar. E nas brincadeiras as crianças
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podem desenvolver algumas capacidades intelectuais, cognitivas,
emocionais importantes, como a atenção, a memória, a imaginação
entre outras. O papel do professor deve ser de estimular a participação
dos alunos, envolver todos os alunos nas atividades principalmente
aqueles que demonstrarem desinteresse.
Diante das dificuldades encontradas no CRAS Regina Justa,
percebeu – se que o comportamento dos alunos era o que mais dificultava
o planejamento das ações, visto que as crianças eram indisciplinadas,
desobedientes, apresentam agressividade. Isso em um ambiente que
era para ser acolhedor, de aprendizado e autoconhecimento.
Autores que estudam a falta de comportamento afirmam que
os pais são responsáveis pelo comportamento dos seus filhos. Visto
que, os filhos reproduzem de modo semelhante a maneira como os pais
se comportam, é necessário que eles tenham postura de autoridade
diante dos filhos. A forma como os pais educam repercute nas suas
ações e pensamentos, isso nos mostra o quanto que é importante
saber estabelecer limites, dizer não aos filhos e exigir mudança de
comportamento.
É extremamente importante manter diálogo com as crianças,
uma vez que a falta de comportamento não contribui para vínculos
afetivos entre pais e filhos. Assim sendo, verifica-se que quando os pais e
as mães são socialmente habilidosos os filhos apresentam menos riscos
quanto ao surgimento de problemas de comportamento (Bolsoni-Silva,
2003).
Logo, foi proposto medidas de intervenção que melhorassem
o comportamento dessas crianças que estavam presentes no serviço.
Foram utilizadas várias dinâmicas sendo feita a cada semana com eles
uma oficina que falaria sobre respeito ao próximo, amizade, afeto,
assuntos com a intenção de trazer uma mudança de comportamento
nessas crianças, que fizessem refletir sobre o comportamento que elas
estão sendo com o próximo e consigo mesmo.
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Diante do citado, podemos concluir que de forma geral nossa
inserção no CRAS bem como a implantação do nosso projeto foi positiva,
evidenciando isso nas respostas da orientadora e diante das nossas
ações, que mesmo tendo sido poucas, percebemos que nas ações que
realizamos nossos objetivos foram alcançados. De acordo com o citado
pela orientadora, deixamos a desejar nas ações o lúdico, a dinâmica e a
explicitação do que seria o projeto tanto para as crianças como para a
equipe de profissionais do CRAS.
CONCLUSÕES
A utilização do lúdico no cuidado com crianças, principalmente
trabalhar o comportamento, é algo desafiador, porém esta experiência
traz a reflexão do quão o mesmo pode ser utilizado para práticas da área
da saúde. Por meio de atividade lúdicas, oficinas, as crianças puderam
refletir sobre o seu comportamento frente as outras pessoas. Foi
possível notar durante as falas delas que um dos maiores motivos para
a falta do comportamento adequado foi a carência de amor, carinho e
atenção que os pais deixavam a desejar.
Através das experiências com as crianças durante as oficinas
lúdicas e percebeu-se que é possível construir laços seguros entre
adultos e crianças e favorecer a construção de regras, onde as crianças
possam aprender a respeitá-las, sem que seja necessário que a
obediência esteja associada apenas ao medo da punição. Também
evidencia o que a literatura especializada postula, de que as principais
fontes de estilos de comportamento agressivo na criança são a agressão
modelada e reforçada pela família. Ou seja, o comportamento agressivo
apresentado pela criança no contexto escolar pode ser considerado
reflexos, reprodução ou até mesmo devolução da violência sofrida no
ambiente familiar da qual a criança é a primeira vítima. Onde a maioria
está exposta a fatores de risco e parece não apresentar rede protetora
suficiente para minimizar esses efeitos. Portanto, é necessário que
haja uma reestruturação da família, na qual seja mudado tanto o
comportamento da família quanto o da criança.
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A enfermagem, portanto, deve estar atenta ao desenvolvimento
psicossocial daquela criança, observar os fatores de risco que aquela
criança possa a vim ter diante dos cuidadores, além de observar sinais
de agressividade, falta de educação, dentre outros.
Finalmente, é importante ressaltar que esse projeto leva em
consideração que o respeito mútuo representa uma relação entre
dois indivíduos que se atribuem, reciprocamente, um valor pessoal
equivalente, fazendo com que isso contribua diretamente para a
formação da criança, possibilitando um aprendizado essencial para a
sua atuação futura. Compreender o assunto e constituir-se sentinela
dos direitos da criança em comportamento, fortalece os preceitos do
Estatuto da Criança e do Adolescente e humaniza a atenção de saúde.
Nessa perspectiva, verifica-se a importância de se extrapolar os
muros da universidade, de modo que o ensino, a pesquisa e a extensão,
promova práticas de saúde na comunidade, além de proporcionar uma
reflexão crítica frente as necessidades da sociedade.
REFERÊNCIAS
BOLSONI-SILVA, A.T. Del PRETTE, A. Problemas de comportamento:
um panorama da área. Rev. Bras. de Ter. Comp. Cogn. 2003, Vol.
V, nº 2, 91-103.
DYNIEWICZ, Ana Maria. Metodologia da pesquisa em saúde
para iniciantes. São Paulo: Difusão Editora, 2009, 2ª edição.
LOYOLA, Cristina Maria Douat, OLIVEIRA, Rosane Mara Pontes. A
Universidade “Extendida”: Estratégias de ensino e aprendizagem em
enfermagem. Escola Anna Nery Rev. Enferm 2005 dez; 9 (3): 429
– 33.
MALUF, Ângela Cristina Munhoz. A importância das brincadeiras
na evolução dos processos de desenvolvimento humano.
2003. Disponível em: http://www.psicopedagogia.com.br/opiniao/
opiniao.aspentrID=132. Acesso no dia 22 de agosto de 2016.
SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE? |

477

MIRANDA, L. P., Resegue, R., & Figueiras, A. C. M. (2003). A criança
e o adolescente com problemas de desenvolvimento no ambulatório de
pediatria. Jornal de Pediatria, 79 (Supl. 1), 33-42.
RAPPAPORT, R. C. Psicologia do Desenvolvimento. Vol. 1 São
Paulo: E.P.U., 1981. 74p.

478 | SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE?

vivências em promoção da saúde junto à
idosos em grupos: um relato de estudantes de
enfermagem
Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas
Layana Liss Rodrigues Ferreira
Livia Maria Albano Camelo
Luiza Bruna Freire Sampaio
Maria Beatriz da Silva Cunha
Maria Bianca Vasconcelos Costa

INTRODUÇÃO
O Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), realizado no ano de 2010, mostra que 12% da
população brasileira é constituída por idosos - indivíduos com 60 anos
ou mais de idade -, o que corresponde a mais de 18 milhões de pessoas
(BRASIL, 2010).
Neste contexto, as projeções mostram que o Brasil será o sexto
país mais envelhecido do mundo em 2025, com mais de 34 milhões
de idosos, contemplando cerca de 13% da população. Estima-se que
esse crescimento populacional produzirá aumento de demandas sociais
e econômicas. Considerando isso, pode-se dizer que todos os países,
especialmente os em desenvolvimento, devem promover medidas para
incentivar as pessoas mais velhas a manterem-se inseridas de forma
ativa e saudável na sociedade.
A Política Nacional de Atenção ao Idoso foi lançada somente em
1994 com o intuito de assegurar os direitos sociais dos idosos. Em 2003,
após anos de trâmite no Congresso Nacional, o Estatuto do Idoso foi
aprovado, trazendo em seu IV parágrafo a necessidade de viabilização
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de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso
com as demais gerações (BRASIL, 2003).
Os grupos de convivência têm sido uma alternativa estimulada
em todo o Brasil. De maneira geral, inicialmente os idosos buscam,
nesses grupos, melhoria física e mental, por meio de exercícios físicos.
Posteriormente, as necessidades aumentam, e as atividades de lazer,
como viagens, também ganham espaço, além do desenvolvimento
de outras atividades, sempre promovendo atividades ocupacionais e
lúdicas. A percepção de uma boa qualidade de vida está diretamente
interligada com a autoestima e ao bem-estar, e esses fatores estão
associados à boa saúde física e mental, a hábitos saudáveis, a lazer, à
espiritualidade e principalmente à manutenção da capacidade funcional
do indivíduo (SOUSA, GALANTE e FIGUEIREDO, 2003).
Neste sentido, os grupos de convivência são uma forma de
interação, inclusão social e uma maneira de resgatar a autonomia,
de viver com dignidade e dentro do âmbito de ser e estar saudável.
Os grupos de convivência estimulam o indivíduo a adquirir maior
autonomia, melhorar sua autoestima, qualidade de vida, senso de
humor e promover sua inclusão social. Este fator influencia bastante a
continuidade dos idosos nos programas e nas mudanças positivas que
ocorrem em suas vidas.
Os municípios têm sido desafiados a proporcionar a esses
segmentos populacionais uma assistência de maior qualidade, que
ultrapasse o âmbito da caridade e da segregação. Essas questões
demandam novas formas de pensar e operar o trato com idosos, exigindo
uma ação articulada das instâncias governamentais, dos profissionais
do campo da saúde e da assistência social e da sociedade como um todo.
Ao considerar esses aspectos, os grupos de terceira idade
surgiram, ainda na década de 1970, em São Paulo, por meio do
Serviço Social do Comercio (SESC) como uma das formas alternativas
de participação social de idosos e, com o tempo, difundiram-se a
experiência para todo o País. Especificamente em relação à terceira
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idade, a atividade de natureza grupal assume importância relevante neste
contexto, propiciando um espaço de escuta e o exercício de socialização
a este contingente populacional. Encontros grupais com idosos têm
importância significativa no sentido de promover a reconstrução de
sua identidade, que pode estar comprometida, e propiciar o resgate de
vínculos familiares (TEIXEIRA e NERI, 2008).
O trabalho em grupos é, para a enfermagem, uma das formas
de estimular o processo de educação em saúde, pois o profissional
dessa área detém responsabilidades de fazer atividades de prevenção
de doenças e promoção da saúde. Ademais, em relação às atividades
grupais e a enfermagem, o trabalho em grupo é uma modalidade de
intervenção utilizada por esta categoria profissional desde a formação
acadêmica, seja na atenção direta ao paciente ou na interação com os
demais profissionais da equipe.
Este trabalho teve como objetivo descrever as vivências de
intervenção de acadêmicos do curso de graduação de Enfermagem da
UVA no módulo de Práticas Interdisciplinares de Ensino, Pesquisa e
Extensão em atividades de educação em saúde junto a idosos.
RELATO DAS VIVÊNCIAS E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
As vivências ocorridas no período de maio a julho/2016
envolvem o acompanhamento de um grupo de idosos vinculado ao
CRAS Regina Justa Feijão que está localizado no bairro Vila União, em
Sobral- Ceará e que tem encontros semanais com duração de uma hora
sendo coordenado por uma assistente social.
Com a convivência e a partir de diálogos durante os encontros,
percebemos que os idosos apresentavam uma baixa autoestima
associada à uma má visão que eles tem em relação ao processo de
envelhecimento. Além disso, o interesse em adquirir informações sobre
as patologias que acometem os idosos eram perceptíveis durante os
encontros.
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Muitos tinham o grupo como uma “fuga” do cotidiano, pois
havia diversos motivos que os entristeciam. Alguns falavam que se
sentiam sozinhos, motivo este pelo qual valorizam tanto os encontros
do grupo.
Todos os idosos mostraram-se bastante participativos e ativos
durante as ações realizadas, sendo perceptível o seu interesse em
aprender e contribuir com o momento.
A partir das necessidades grupais encontradas, elaboramos um
cronograma de atividades onde seriam trabalhados todos os aspectos
identificados que envolvem a melhoria na autoestima dos idosos.
Procuramos trabalhar os assuntos de maneira dinâmica para
possibilitar a participação de todos os integrantes. As estratégias foram
pensadas com base nas necessidades que foram observadas e foram
escolhidas aquelas que mais poderiam favorecer uma maior interação
entre os participantes do grupo. Escolhemos três estratégias, que foram:
- Momentos de conversa, para que fosse possível nos aproximar e
identificar os principais assuntos que necessitam de esclarecimentos.
- Trabalhar os assuntos em forma de oficinas, apresentação de vídeos
e dinâmicas de forma que integrantes participassem de forma ativa no
seu processo de aprendizagem.
- Propor momentos de avaliação a fim de saber como está sendo a
formação do conhecimento para saber se os assuntos estão sendo
trabalhados de maneira satisfatória na concepção dos idosos.
Os Momentos de Encontro
No primeiro encontro conhecemos os profissionais, nos
apresentamos e informamos o objetivo do trabalho. Foi possível
perceber o funcionamento do CRAS, conhecer um pouco do trabalho
dos profissionais e procurar nos adequar as rotinas de ações realizadas
pela equipe. Este momento foi muito importante para estabelecer uma
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parceria entre acadêmicas e profissionais em busca de melhorias na
saúde biopsicossocial dos idosos.
Conversamos com a coordenadora do CRAS e com a orientadora
do grupo, apresentamos a pretensão do grupo e identificamos a opinião
dos profissionais e a expectativa que eles possuem em relação ao
mesmo.
No segundo momento tivemos contato com o grupo de idosos,
quando nos apresentamos e falamos brevemente sobre o trabalho que
realizaríamos juntos. Após nos apresentar pedimos para cada um deles
também se apresentarem e falarem um pouco de si, a forma como vivem,
os sentimentos que possuem em relação ao grupo e as dificuldades que
mais os afetam. O momento gerou uma boa aproximação e vínculos.
A terceira atividade buscou conhecer características peculiares
dos participantes do grupo por meio da dinâmica “Explosão de
descobertas”, onde doze perguntas foram colocadas dentro de bexigas.
Os componentes do grupo se agruparam em um único círculo. Após
todos em seus lugares, uma música foi reproduzida quando a bexiga, com
a pergunta, começou a passar por todos. Em determinado momento a
música foi pausada e a bexiga deixou de passar. O participante que ficou
com a bexiga no momento que a música parou, a bexiga foi estourada
e a pergunta foi lida (se possível). Caso o participante não soubesse
ler, um membro da equipe ajudou-o e ele então, o idoso respondeu a
pergunta que estava dentro da bexiga. Foi realizada e administrada por
todo o grupo de acadêmicas, tendo duração estimada 30 minutos. Após
o término da dinâmica, aconteceu o momento de discussão, onde foi
avaliada a importância de conhecer algumas peculiaridades do outro
que até então, não haviam sido exploradas. Para este momento, foi
estimado duração de 20 minutos.
As perguntas escolhidas foram: Cite o seu principal defeito;
Cite uma de suas qualidades; Um medo; Uma alegria; Uma tristeza;
Um amor; Uma música; Uma comida; Uma atividade que mais gosta de
fazer; Uma saudade; Uma vergonha; Um talento.
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Após conhecermos um pouco de cada um, realizamos uma
roda de conversa para detectar os principais assuntos de saúde que
necessitam de esclarecimentos, aqueles que eles possuem mais
dúvidas, que mais se interessam em conhecer. Trabalhamos também
aspectos que julgarmos necessários para o bem estar socioespiritual
dos participantes.
Percebemos, por meio da dinâmica “explosão de descobertas”,
que os idosos gostam bastante de dançar, que a dança promove uma
melhora da autoestima de todos. Observamos também que eles veem
o envelhecimento como algo negativo. Com base nessa percepção,
julgamos necessário trabalhar esses aspectos.
As atividades seguintes intentaram trabalhar e esclarecer
dúvidas sobre alguns assuntos de saúde que eles informaram não
possuir conhecimento. Trabalhamos estes assuntos de maneira
dinâmica, na tentativa de todos ficarem atentos e participarem do
momento de aprendizagem. Os assuntos que os idosos mais desejavam
conhecer foram: Dengue, Zika e Chikungunya, Diabetes e Alimentação
saudável.
Falando sobre Dengue, Zika e Chikungunya
Neste encontro trabalhamos as patologias que são causadas
pelo mosquito Aedes aegypti tendo em vista o grande úmero de casos
de pessoas que estão sendo acometidas. A atividade foi dividida em
três momentos: no primeiro trabalhamos as atitudes de prevenção;
no segundo demos informações acerca das patologias e no terceiro
momento fizemos a avaliação da aprendizagem dos participantes.
Ao final, realizamos uma discussão acerca das contribuições que o
momento trouxe para o grupo.
Para a realização deste momento preparamos dois murais,
onde havia escrito, em um deles: Ambiente propício; e no outro:
Ambiente Ideal. Levamos figuras de ambientes que são propícios para
a proliferação do mosquito e de ambientes que não possuem fatores
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que facilitam a criação do mesmo. Reunimos todos e em ordem, cada
um ia até a mesa onde estavam dispostas as figuras, pegava uma e
mostrava para o restante do grupo. Após mostrar, falava se a figura
se enquadra em um ambiente propício ou em um ambiente ideal.
Os demais do grupo poderiam ajudar na resposta. Após responder,
os participantes justificavam a sua resposta. Todos os participantes
tiveram o seu momento para pegar a figura e dizer sua opinião a
respeito do ambiente. Durante esse momento, os integrantes estiveram
bastante participativos e mostraram saber o que deve ser feito para
evitar a criação do mosquito.
No segundo momento explicamos a diferença entre as três
patologias que são causadas pelo mosquito (Dengue, Zika e Chikungunya).
Apresentamos os principais sintomas de cada uma e enfatizamos os
sintomas que diferenciam uma patologia da outra. Disponibilizamos
uma tabela para cada um dos participantes, onde tinham os sintomas
e a intensidade que se apresentam em cada patologia. Os participantes
se mostraram bastante interessados e mostraram ter muitas dúvidas
a respeito do assunto. Todas as perguntas foram respondidas e eles
mostraram-se satisfeitos com os esclarecimentos.
No terceiro momento da atividade, buscamos saber se as
informações foram fixadas corretamente. Estávamos com um uma
tabela onde havia as patologias e os sintomas e deixamos o lugar da
intensidade para eles preencherem. Os idosos foram pegando os papeis
onde estavam escritos a intensidade dos sintomas e foram colocando
na linha e coluna da tabela que achava ideal. Ajudamos durante essa
fase de preenchimento. Os idosos demonstraram não ter fixado bem
a intensidade dos sintomas, pois eles são muito parecidos nas três
patologias.
Falando sobre Alimentação Saudável
O assunto seguinte trabalhado com o grupo foi alimentação
saudável. Mensuramos o IMC de cada idoso e informamos de forma
individual os resultados. Após este momento, conversamos acerca
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dos alimentos que são mais consumidos por eles. Posteriormente,
apresentamos a pirâmide alimentar e orientamos em relação aos
alimentos que devem ser consumidos com mais frequência e aqueles
que devem ser evitados. Apresentamos também, brevemente, algumas
patologias que podem ser mantidas em controle por meio de uma
boa alimentação. Escolhemos para trabalhar aquelas que são mais
frequentes nos idosos: Diabetes, Hipertensão e Colesterol. Ao final,
distribuímos, de forma impressa, a tabela alimentar apresentada.
Falando sobre Diabetes mellitus
Por conseguinte, trabalhamos a temática Diabetes mellitus.
Apresentamos os tipos de Diabetes, a forma de como controlar e as
atitudes que podem ser tomadas para evitar as complicações que
decorrem da patologia. Utilizamos recursos audiovisuais para a
realização desta atividade.
No último encontro, trabalhamos o assunto: “Envelhecer não
é ruim!”. Trouxemos relatos de idosos falando do envelhecimento
e discutimos nossa opinião em relação à contribuições que os idosos
trazem para nós, mais jovens.
Buscamos também, avaliar, através dos relatos dos participantes
do grupo, se os resultados foram satisfatórios e que benefícios foram
acrescentados em suas vidas. Para esta atividade utilizamos plaquinhas
com algumas carinhas tristes e outras felizes. Através dessas plaquinhas
eles apontaram o que foi negativo e positivo durante as nossas vivências.
Após este momento, todos sentaram em círculos e reproduzimos um
vídeo com fotos dos encontros realizados, mensagens de autoestima e
distribuímos uma pequena lembrancinha para que eles guardassem de
recordação. Posteriormente, disponibilizamos um lanche saudável e
reproduzimos músicas.
AVALIANDO AS VIVÊNCIAS
Ao analisarmos as expectativas dos idosos, observamos que o
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seu envolvimento nas atividades grupais proporcionadas pelo CRAS,
onde estivermos participando e colaborando nesse período de vivências
práticas, através do planejamento mensal de atividades, fazendo uso da
metodologia de grupo de convivência, tal como as rodas de conversa,
dinâmicas, passeios, confraternizações e momentos de avaliação, em
que os idosos integram-se acerca das relações que esperam estabelecer
entre si, com os profissionais, visitantes e acadêmicos, são relevantes
para a melhora da qualidade de suas vidas. Também, o envolvimento
dos idosos em atividades físicas, tais como alongamentos e danças
apresentam consequências positivas no bem-estar físico e funcional
desses idosos expondo menos riscos de quedas e melhora de sua
autonomia.
Neste contexto, percebemos que dentre os motivos apontados
pelos idosos para frequentar o grupo, estão à melhoria da qualidade
de vida, nos aspectos referentes à saúde física e mental e/ou por
orientação médica. Buscam também aumentar o período de vida ativa,
prevenindo perdas funcionais e recuperando capacidades. Outros
idosos, por sua vez, procuram o grupo espontaneamente, querendo
fazer parte do mesmo, em geral por se identificarem com as atividades
ali desenvolvidas e a fim de aumentar seu ciclo de amizades.
Vale ressaltar a necessidade do intermédio, incentivo ou convite
das facilitadoras do grupo de idosos do bairro Vila União, sendo uma
das formas de acesso dos idosos integrantes que não estão participando
dos encontros, com a finalidade de obter uma avaliação positiva em
relação aos resultados proporcionados pelo grupo, alcançando esses
demais idosos.
Em referência às aprendizagens no grupo que frequentam, os
idosos que se fazem participantes ativos, apontam que houve mudanças
significativas em relação a sua saúde, onde vão ao encontro dos estudos
de Teixeira (2008), ao referir que os encontros grupais, promovem a
reconstrução de suas identidades, e proporcionam o resgate de vínculos
familiares.
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CONCLUSÕES
Os grupos de convivência fazem parte de um conjunto de
estratégias que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos idosos.
Assim, participar desses encontros contribui de maneira direta no
conhecimento e aprimoramento de estratégias para melhor atender e
entender nosso público como futuros profissionais.
Os encontros com o grupo de idosos nos mostraram de
maneira bastante enriquecedora a importância de promover atividades
de extensão, uma vez que para podermos aplicar conhecimentos já
adquiridos, foi possível a partir disso, entender de forma mais proveitosa
o contexto da saúde deles e, diante disso, participar e contribuir para
promoção saúde de acordo com as necessidades dos idosos.
Portanto, é possível afirmar que a inserção de estudantes
em atividades complementares é uma maneira válida para incluir de
forma ativa e participativa, de modo que assim seja possível promover
saúde para tentar melhorar ou até saciar as necessidades a partir de
intervenções que alegram e melhoram a qualidade de vida dos idosos.
Para tanto, destacamos que a convivência com os idosos foi satisfatória
e bastante agradável, além de ter contribuído positivamente para nossa
atuação como profissionais da saúde.
É importante notar ainda que a participação em vivências
práticas é a principal maneira de desenvolver a práxis da educação
em saúde, além de virem a aproximar a instituição formadora com os
serviços de saúde.
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centro de pesquisa e apoio às habitações
populares - cpahp
Maria Rejane Pereira
Aldecira Gadelha Diógenes

INTRODUÇÃO
A Lei 11.977/2009 define a regularização fundiária como o
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais,
que visam à regularização de assentamentos e à titulação de seus
ocupantes. De maneira que garante o direito social à moradia – o pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito
ao meio ambiente.
A Informalidade Urbana está presente numa totalidade
significante das cidades brasileiras. Morar irregularmente é a realidade
da maioria da população, principalmente a de baixa renda, que não teve
acesso à produção formal de habitação.
A Regularização Fundiária vem a ser um instrumento,
cujas medidas jurídicas e urbanísticas garantem a legitimidade de
posse imóvel. Morar regular significa estar em estado de segurança
permanente
METODOLOGIA
O projeto de Regularização Fundiária se dá em 3 momentos:
1. Cadastro e análise de enquadramento da família solicitante
do projeto de Regularização: Tem-se a parceria com a Defensoria
pública de Sobral, que encaminha a demanda deste projeto. Numa sala
de atendimento na Universidade Estadual Vale do Acaraú (campus
CIDAO), é feita uma entrevista com o solicitante e preenchimento
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do formulário de solicitação com os dados referentes à identificação,
renda familiar, endereço, dentre outros. A partir daí analisa-se a
situação da família verificando se a mesma se enquadra nos parâmetros
necessários de acordo com a lei aplicada ao projeto LEI 11.888 de
2008 e ao entendimento do órgão regulamentador CREA. Logo após,
caso o enquadramento seja positivo, marca-se um dia apropriado para
o levantamento de medidas e dados do imóvel a ser Regularizado, a
família custeia o transporte da bolsista para o deslocamento ao imóvel.
Lembrando que esse projeto é apenas um dos registros necessários para
a família adquirir o documento de legitimação de posse e que a mesma
é responsável por providenciar os demais.
2. Levantamento de medidas e dados do Imóvel a ser
regularizado: Em um dia, acordado com a família solicitante, a
bolsista se dirigiu ao imóvel a ser regularizado e fez o levantamento de
medidas e dados necessários para a elaboração do projeto. Para isso, foi
necessário o auxílio de trena e prancheta para anotações dos valores e
dados. A Figura 1 demonstra o exemplo de um levantamento em um dos
imóveis regularizados.

Figura 1 – Visita técnica.

3. Elaboração do projeto de Regularização Fundiária: De posse
dos dados levantados, a última fase é a elaboração do projeto. Utilizase a ferramenta de desenho AUTOCAD e para a localização do Norte
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Geográfico e caracterização quanto às zonas de ocupação, utiliza-se
o mapa de zoneamento do Município de Sobral. O projeto consta de
uma planta de situação contendo medidas do imóvel, n° do imóvel,
informações referentes aos confinantes, nome da rua em que está
situado o imóvel e das ruas confrontantes e também de um memorial
descritivo com informações do proprietário do imóvel e outros como
área construída e área total. Em seguida, entra-se em contato com a
família para a entrega do projeto e a mesma se responsabiliza pelo
restante das medidas a serem tomadas junto aos órgãos públicos para
a efetivação do documento de Regularização de seu referido imóvel. A
Figura 2 um exemplo de projeto de Regularização Fundiária.

Figura 2 – Modelo de projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer do período de duração do projeto foram assistidas
três famílias de baixa renda e auxílio à equipe técnica da Prefeitura de
Sobral para o projeto de Regularização fundiária de 65 famílias, em
que foi dado o suporte técnico referente à elaboração dos projetos, bem
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como o acompanhamento de visitas em alguns bairros, juntamente com
a equipe, objetivando auxiliar no levantamento de dados e instruções.
Depois de então, a equipe técnica da prefeitura passou a realizar os
projetos independentemente. Contudo, após isso, a demanda de projetos
diminuiu consideravelmente devido ao fato de que a prefeitura já havia
assistido a várias famílias nesse quesito e também à falta de informações
da população em geral, sobre a importância da regularização para sua
legitimidade de posse a fim de garantir que o direito dessas famílias seja
atendido.
CONCLUSÕES
A partir desse projeto, pode-se concluir que o suporte profissional
em Engenharia, propicia um desenvolvimento da área social, no caso
a de baixa renda, oferecendo-lhe serviço técnico e melhorando assim,
as condições de habitabilidade, bem como assegurando juridicamente
seus direitos.
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kanban para gerenciamento de atividades de
extensão universitária
Pedro Leonardo de Araújo Carvalho
Marilda dos Santos Rocha

INTRODUÇÃO
A indústria japonesa tem uma série de contribuições à
Administração, notadamente nos campos da produção, controle de
estoque e controle estatístico do processo. Kaizen, just-in-time, pokayoke, o gráfico Ishikawa, 5S´s e o Kanban, para citar algumas, são
palavras adicionadas ao vocabulário de quem trabalha na área e mais
do que palavras são técnicas, filosofias de gestão presentes na prática
corporativa.
Todas tiveram como local de aplicação o chão-de-fábrica, ou
seja, a operação o que na pirâmide hierárquica as coloca na base, mas
uma delas fez a transição chão-de-fábrica – escritório: o Kanban. Por ser
mais adaptativo, o Kanban vem ganhando mais espaço nos escritórios,
onde o trabalho de um grupo engloba uma pluralidade de pensamentos
e uma diversidade de potenciais, que precisam ser otimizados para
evitar esforços desnecessários em determinada atividade. Para tanto
é preciso envolver neste processo o planejamento, a organização, o
controle e o direcionamento, caracterizando, assim, como etapas que
compreendem os processos básicos da gestão.
Dito isso, faz-se necessário contextualizar este trabalho. O
pesquisador, como colaborador da Pró - Reitoria de Extensão (PROEX),
da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e tendo sob sua
coordenação o Projeto Vivart. Percebe-se que a extensão universitária,
assim como qualquer outra atividade que exija um gerenciamento,
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necessita da utilização de métodos para gerir suas atividades, de forma
que possibilite informações sistemáticas, que contribuam para atingir
metas propostas.
Portanto, torna-se um desafio a busca por ferramentas, que
possibilitam o gerenciamento de tais atividades, de forma que todos
entendessem o que estavam fazendo. Por outro lado, tivessem como
visualizar os processos, gargalos, retrabalhos, dando transparência às
atividades, e ainda, melhor a comunicação. Em busca desse resultado,
o pesquisador (re)encontrou o Kanban, dessa vez feita não mais na
manufatura.
Partindo dessa explanação, este trabalho levanta o seguinte
problema: Quais resultados podem ser obtidos com o gerenciamento
de atividades de extensão, programa Vivart, a partir da utilização do
kanban?
Com base nesse questionamento, este trabalho busca subsídios
dentro do contexto das práticas de gestão, mais especificamente na
implantação e coleta de resultados com a utilização do Kanban para
o gerenciamento das atividades promovidas Pelo Programa Vivart
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX), da Universidade
Estadual Vale do Acaraú. Portanto, o presente trabalho visa descrever
a experiência da utilização do Sistema Kanban, no gerenciamento
das atividades de Extensão Universitária, promovidas pelo Programa
Vivart, da Universidade Estadual Vale do Acaraú.
Como objetivos específicos, tem-se: - Fazer um levantamento
bibliográfico sobre o Kanban; - Contextualizar o programa Vivart nas
atividades de extensão da Universidade Estadual Vale do Acaraú; Descrever as fases de implantação do Kanban e a utilização do software
Trello; - Relatar a experiência e as lições aprendidas.
Esta pesquisa justifica-se por apresentar uma ferramenta
comumente utilizada e de comprovada eficácia na produção ao
gerenciamento de serviço, mais especificamente no gerenciamento
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de atividades de extensão. Segundo ANDERSSON, ERIKSSON E
TORSTENSSON (2006), as organizações que pretendem agregar valor
aos seus serviços e produtos, devem padronizar processos, e, ao mesmo
tempo, atender as expectativas dos seus interessados.
Outro fator justificável para este estudo é a carência de textos
na literatura sobre o uso de ferramentas gerenciais na extensão
universitária. A extensão compõe juntamente com o ensino e a pesquisa
o tripé do modelo universitário brasileiro, o que a torna tão importante.
Portanto, este tipo de funcionalidades de processos quebraria com
premissas de que o Kanban não se aplicaria somente na produção,
mas também como ferramenta para o gerenciamento de atividades de
extensão e assim, possibilitaria descrever os resultados obtidos com a
adoção deste método.
Este trabalho está estruturado em três partes com suas
subdivisões. Tem-se na Introdução uma explanação sobre a gênese
do trabalho; no Desenvolvimento, como forma de instrumentalizar
o leitor para o bom entendimento da pesquisa, tem-se além dos
conceitos e definições básicas, as obras de referência na área. Ainda no
desenvolvimento, encontra-se a metodologia e o registro dos passos.
Ainda no desenvolvimento, encontra-se a metodologia e o registro
dos passos da implantação, bem como os resultados do Kanban no
gerenciamento do Vivart e as lições aprendidas. Por fim, tem-se as
considerações finais.
DESENVOLVIMENTO
Para entender o Kanban, faz-se necessário falar um pouco
sobre kaizen e just-intime. O Kaizen é mais do que uma técnica; é uma
filosofia baseada nos princípios do povo japonês. O Kaizen entra como
“o conceito mais importante” da administração japonesa, na verdade
este é considerado a base para o sucesso de diversos outros modelos.
Kaizen significa “melhoria continua”, envolvendo todos –
alta administração, gerentes e operários. O Kaizen é transversal na
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organização, não se limitando às fronteiras da pirâmide hierárquica
(IMAI,1982).
O Just-in-Time é um sistema de administração da produção
que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado
antes da hora exata. Ele pode ser aplicado em qualquer organização
para reduzir estoques e os custos decorrentes. Esse sistema também é
um dos pilares do toyotismo. Para Slack e Chambers (1982; p.474):
O just in time (JIT) é uma abordagem
disciplinada, que visa aprimorar a
produtividade global e eliminar os
desperdícios. Ele possibilita a produção
eficaz em termos de custo, assim como
o fornecimento apenas da quantidade
necessária de componentes, na qualidade
correta, no momento e locais corretos,
utilizando o mínimo de instalações,
equipamentos,
materiais
e
recursos
humanos. 0 JIT é dependente do balanço
entre a flexibilidade do fornecedor e a
flexibilidade do usuário. Ele é alcançado
através da aplicação de elementos que
requerem um envolvimento total dos
funcionários e trabalho em equipe. Uma
filosofia-chave do JIT é a simplificação”
Coerente com sua busca pela simplificação e simplicidade
nos seus processos, o sistema JIT deu origem ao Kanban. Este é um
subsistema do JIT utilizado, inicialmente para o controle de estoque
e de fluxo da produção, conferindo a essas operações transparência e
acompanhamento em tempo real do andamento de atividades, bem
como a delegação de funções.
O termo Kanban é de origem japonesa e significa literalmente
“cartão” ou “sinalização”. É um conceito relacionado com a utilização
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de cartões (post-it e outros) para indicar o andamento dos fluxos de
produção em empresas de fabricação em série, onde nestes cartões são
colocadas indicações sobre uma determinada tarefa.
A indústria de software descobriu uma nova aplicação de
Kanban, dessa vez no escritório, auxiliando as equipes de projeto
a gerenciarem suas atividades (como o subsistema do JIT, voltado à
produção). Dessa forma, quando se fala em metodologias, pensa-se em
conjuntos de práticas e o Kanban não tem nenhuma prática prescrita.
Há nele somente propriedades que devem guiar a melhoria no processo
atual, não importando quais práticas estejam sendo usadas. Por isso, é
considerado adaptativo.
Segundo Anderson (2010) a teoria do Kanban não soa muito
revolucionária nem parece afetar profundamente o desempenho, a
cultura, a capacidade, a maturidade de uma equipe e a organização, na
qual está inserida. Mas o impressionante é que afeta. “O Kanban parece
uma mudança pequena e, no entanto, muda tudo a respeito de uma
empresa”.
Durante a pesquisa bibliográfica foi comum encontrar a
referência metodologia/framework. Para fins de entendimento, usará
de forma mais frequente a palavra ferramenta, assim, é importante
destacar que Kanban, grafado com a inicial maiúscula é a ferramenta e
kanban, com a inicial minúscula é o quadro.
Dessa forma, para a implantação desse estudo, no início do
desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um treinamento a respeito
da utilização do Kanban no gerenciamento da extensão universitária
com a equipe da Pró-reitoria de Extensão e Cultura e do Programa
Vivart. Este foi também um momento de sensibilização, em que
foram apresentados os benefícios da utilização da ferramenta, que foi
muito bem recebida pela equipe e a explicação de como usar o Trello.
Começou-se a utilizar o kanban no formato virtual, no qual dentro
dele existe placas e nessas placas há colunas que foram nomeadas da
seguinte forma: Para Fazer, Fazendo e Feito.
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Nestas colunas, são inseridos os cartões (kaban’s) em que
cartão representa uma atividade a ser desempenhada, o fluxo e as
informações postas nesse cartão é que vão permitir obter informações
acerca da atividade. O sistema Kanban, na versão eletrônica, foi adotado
por facilitar o trabalho em equipe, o controle de prazos, delegação
de funções e também a visualização da gestão de fluxo das atividades
online das estações de trabalho presente no setor. Dessa forma,
utilizou-se do trello, uma ferramenta online que carrega os princípios
do kanban, porém com funcionalidades extras quem permitem ter
maiores informações e estabelecer prazos de entregas. As observações
foram realizadas no período de janeiro a dezembro de 2015, cujas
ponderações aqui feitas, fazem parte da vivência relatada durante o
período citado.
Como a pesquisa se desenvolveu na Pró-reitoria de Extensão,
da Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA, sendo de caráter
diferenciado da extensão frente às duas outras atividades do tripé
da Academia (ensino e pesquisa). Esta sensibilizou, a princípio,
o pesquisador, cabe explanar ainda, o que vem a ser a extensão
universitária.
De acordo com Pozzobon e Busato (2009), a extensão
universitária é a interação do social e do institucional em diferentes
dimensões, e tem como objetivo difundir o conhecimento. Este sendo
fruto de reflexões feitas acerca dos temas, que envolvem formação
e comunidade, funcionando como um lugar de mediação entre a
universidade e as necessidades políticas, econômicas e sociais.
A natureza desta pesquisa é aplicada, de abordagem qualitativa
e tipologia descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos pode ser
classificada como uma pesquisa bibliográfica, documental e pesquisaação. As técnicas de coletas de dados principais foram a observação
participante, os documentos e a entrevista informal.
A pesquisa é aplicada, pois tem como objetivo a solução de
problemas específicos (GIL, 2008). Quanto à abordagem, é classificada
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como qualitativa, uma vez que, a pesquisa não requer o uso de métodos
e técnicas estatísticas (GÜNTHER, 1986) também não foi escopo deste
trabalho, provar estatisticamente o sucesso ou fracasso do programa.
De acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas possuem como
objetivo a descrição das características de uma população, fenômeno
ou de uma experiência, que é o caso desse estudo. Trata-se de uma
Pesquisa-ação, pois essa é um tipo de pesquisa com base empírica que
é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a
resolução de um problema coletivo, o(s) pesquisador(es) e participantes
representativos do problema estão envolvidos, de modo cooperativo ou
participativo (THIOLLENT, 1986).
Neste caso, a equipe do programa “é realizada dentro de um
contexto organizacional com o objetivo de resolver um problema prático
no qual o pesquisador e o cliente colaboram no desenvolvimento de um
diagnóstico e solução de um problema”. É uma pesquisa bibliográfica,
porque toda pesquisa em essência o é. Segundo Gil (2008), é a
pesquisa desenvolvida com base em material já elaborado, constituído,
principalmente de livros e artigos científicos. É realizada nas principais
bases de dados científicas para apoiar a construção do referencial
teórico, a definição de critérios de avaliação e a elaboração dos meios de
coleta de dados.
Quanto às técnicas de coleta de dados, segundo Thiollent
(1986), as principais técnicas utilizadas na pesquisa-ação são entrevistas
coletivas nos locais de trabalho e entrevista individual, aplicada de
modo aprofundado. Também são utilizados questionários e alguns
pesquisadores recorrem à observação participante (THIOLLENT,
1986). As técnicas selecionadas para este trabalho foram: Entrevista
informal: Segundo Marconi e Lakatos (2003), nas entrevistas
informais, o entrevistador tem a liberdade para desenvolver cada
situação, em qualquer direção, que considere adequada. Em geral,
as perguntas podem ser respondidas em uma conversa informal; e a
Observação participante: consiste na participação real do pesquisador
com a comunidade ou grupo, ou seja, O pesquisador incorpora ao
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grupo e participa das atividades, com a finalidade de obter informações
(MARCONI; LAKATOS, 2003).
Um dos maiores desafios para a implementação de sistema
Kanban foi a conscientização da equipe envolvida no Programa, já que
é preciso incentivara criação do hábito de abrir o sistema kanban, como
é feito com a caixa de e-mails todos os dias, para trabalhar com base
nas informações contidas nos cartões dispostos nas colunas. Com a
utilização do kanban, permitiu-se uma melhor gestão da comunicação,
focada no andamento das atividades, que permeiam os projetos. Assim,
com as ferramentas disponíveis, trabalhar de forma conjunta, tornouse mais fácil, por ligeiramente poder detectar quais atividades estão na
fila para fazer, quais tem alguém fazendo e o que já tem feito.
Com isso, observou-se que Kanban, no gerenciamento
das atividades/ projetos permite obter seguintes possibilidades de
funcionalidades:
● Comunicação focada na atividade
● Evitar retrabalho
● Acompanhamento visual de todas as atividades do projeto
● Facilidade no entendimento e adaptação a realidade de cada projeto
● Equipe multitarefas
● Maior descentralização
Com o formato adotado, é possível ter um fluxo visual das
atividades, já que estas estão dispostas no quadro, e visualmente será
possível perceber o que tem para fazer, o que estão fazendo e o que terá
que ser feito em um determinado momento. Os funcionários podem ser
treinados para desempenhar diversas funções, isso pode ser benéfico,
principalmente para empresas de pequeno porte, que tem um quadro
reduzido de funcionários. Como foi dito anteriormente, o kanban é uma
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ferramenta altamente adaptável, portanto, de acordo com a necessidade
de cada projeto, ele poderá se adaptar.
CONCLUSÕES
Com a aplicação do Kanban, foi possível implantar mudanças
positivas em programa de extensão universitária, que apresentava
dificuldades de comunicação e de controle das suas atividades.
Observou-se uma maior interação em questões, que envolvem o
trabalho extensionista, além de melhoria significativa dos resultados
emitindo mudanças positivas na cultura organizacional, comunicação
trabalho em equipe. Assim, o Kanban, se mostrou também adaptativo
ao gerenciamento de projetos de extensão.
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trabalho
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mercado de trabalho e as atividades de
extensão: uma experiência prática com
organização de eventos
Felipe Alves Reinaldo
Rovângela Domingos Neves

INTRODUÇÃO
A era da informação e do conhecimento é caracterizado por
mudanças rápidas e inesperadas nos cenários econômico, educacional,
cultural e tecnológico. As transformações e o ingresso de novos conceitos
e processos nas relações de trabalho, vem exigindo das pessoas uma
maior bagagem de habilidades e de inteligências.
Com o cenário flexível e mutável do mundo globalizado, os
estudantes precisam estar em constante processo de aprendizagem. No
decorrer dessas atividades, os pesquisadores adquirem conhecimentos,
habilidades e atitudes, que são necessárias no meio pessoal, como
no meio profissional, deixando claro que as práticas em salas de aula
decorrentes das disciplinas da matriz curricular já não são suficientes
para tornar o estudante preparado para o mercado de trabalho.
Durante os últimos quatro anos, diversos eventos foram
organizados por estudantes do curso de Administração da Universidade
Estadual Vale do Acaraú, dentre eles: semana do administrador 2012,
edições dos Desafios da Administração e outros eventos de cunho
acadêmico e cultural. No decorrer da realização desses projetos, as
comissões organizadoras trabalham com emissão de documentos,
reuniões entre os organizadores, entrega de ofícios em busca de
patrocínios e outras ações de grande importância para lograr êxito no
SABERES E SABORES DO SEMIÁRIDO CEARENSE: O QUE A SOCIEDADE ESPERA DA UNIVERSIDADE? |

509

determinado evento. Neste aspecto, o presente relato faz referência à
experiência que os pesquisadores tiveram com a organização da VII
edição dos Desafios da Administração, que aconteceu entre os dias 12 e
13 de outubro de 2013.
METODOLOGIA
Trabalhar em grupo não é tarefa fácil, tendo em vista a
quantidade de informações e ideias, que precisam entrar em acordo a
favor de um resultado comum. Sendo assim, a presente participação
permitiu aos pesquisadores o desenvolvimento de características e
habilidades que o mercado de trabalho considera essencial para um
bom relacionamento humano: trabalho em equipe, comprometimento,
responsabilidades e resiliência. Neste cenário, a prática se desenvolveu
em diversas etapas. No primeiro instante, foi realizada uma seleção
para a escolha dos membros da comissão, por meio da publicação de
um edital elaborado pelo Centro Acadêmico de Administração, no ano
de 2013.
Finalizada às inscrições, os selecionados foram convocados
para uma reunião de primeiro contato. Em seguida, com a devida
apresentação dos membros escolhidos, já foram delegadas tarefas e os
devidos responsáveis como: diretoria de vendas e divulgação, diretoria
administrativa e outras, conforme a necessidade ia surgindo, mediante
os pontos levantados durante o encontro da equipe.
Posteriormente, com as devidas representações, o próximo
passo seria a elaboração do projeto do evento. Sendo assim, a equipe
buscou abordar um tema que até então era pouco explorado na
graduação pelas experiências em eventos anteriormente realizadas.
Após os encontros realizados pela equipe, o tema escolhido foi: “Os
caminhos para o líder da nova geração”, vista a necessidade de observar
e analisar as tendências no campo da liderança e como os gestores,
precisam lidar com estas mudanças que, vem ocorrendo em uma
velocidade rápida e bem intensa.
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Com o projeto já elaborado e com as devidas modificações, a
equipe dividiu em escalas os organizadores a fim de começar a busca
por patrocínios. Assim, foram elaborados ofícios destinados a diversas
empresas, localizadas em Sobral. Simultaneamente, estavam sendo
realizadas reuniões para definir novos prazos de atividades e tornar
público os encaminhamentos já executados. Ofícios respondidos,
outros a responder, situações que colocavam a equipe em constantes
turbulências. Desentendimentos, frustações e angústias surgiram nas
reuniões devido ao medo dos prazos não serem respeitados até o dia de
realização do evento.
Assim, pode-se perceber a necessidade da comunicação e de
encontros periódicos como mola propulsora do grupo organizador do
evento. Este foi realizado na Universidade Estadual Vale do Acaraú,
com oficinas, palestras e outras atividades científicas nos dias 12 e 13 de
outubro de 2013. O grupo pôde perceber os frutos da dedicação e esforço
de toda a equipe. Contudo, vale ressaltar que ainda durante o evento,
a comissão organizadora prestou assistência a todos os palestrantes,
convidados e participantes do evento.
Ao verificar toda a trajetória, os pesquisadores relatam o
quanto foi enriquecedora a experiência oriunda da organização desse
evento. Mas por que deste evento? Considerado o primeiro contato dos
acadêmicos com o universo fora de sala de aula, a primeira socialização
com estudantes de períodos mais avançados do curso de Administração,
a maior rede de contatos já adquirida fora e dentro do curso, sem
falar, das amizades que foram construídas nestes encontros e projetos
durante esse intervalo de tempo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dada à importância de trabalhar atividades extracurriculares,
os pesquDada à importância de trabalhar atividades extracurriculares,
os pesquisadores verificaram o valor que esta experiência trouxe
aos seus currículos. Neste contexto, trabalho em equipe, resiliência,
administração do tempo e outras características importantes para
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o mundo do trabalho, que foram desenvolvidas e aprimoradas no
decorrer dos dias.
Desse modo, os pesquisadores do evento relatam, que
consideram a experiência como um marco na trajetória acadêmica
e profissional, tendo em vista os diversos públicos que tiveram que
lidar, as intempéries que superaram e as dificuldades que tiveram
que ultrapassar. Sendo assim, perceberam a necessidade de verificar
os valores intrínsecos que uma organização de evento promove na
vida de um estudante. Podendo abrir caminhos, desenvolver talentos,
aprimorar habilidades e conquistar laços afetivos e profissionais.
CONCLUSÕES
Diante do grau de exigência do mercado de trabalho, os
pesquisadores perceberam o quanto é importante à busca por
conhecimentos e experiência. Toda e qualquer prática dentro ou
fora da universidade é considerada importante para modelar um
bom profissional que possa responder com precisão, eficácia e
responsabilidade as demandas do mundo dos negócios.
Deste modo, uma experiência com organização de eventos
para estudantes de Administração é de extrema importância. Não que
para os outros cursos, essa prática não seria imprescindível. Mas para
o mundo administrativo, saber lidar com pessoas, trabalhar em equipe,
apresentar resiliência em suas atividades são considerados fatores de
sucesso para um bom colaborador.
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pró-reitoria de extensão de uma ies como espaço
formador de saberes e experiências acadêmicas
na área da gestão
Darliane Kelly Barroso de Sousa
Maristela Inês Osawa Vasconcelos

INTRODUÇÃO
Dentro das universidades, tem-se cada vez mais evidenciado a
necessidade de expandir os saberes, pesquisas e conhecimentos para
além dos muros das instituições. Na década de 1980, a Universidade
Pública Brasileira reconheceu a sociedade como detentora de saberes,
e, em 1987, com a criação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das
Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), discutiu-se um
novo paradigma de relacionamento com a sociedade (NOGUEIRA,
2000). Desde essa época, a extensão tem se tornado um meio mais
abrangente de atingir e levar saberes e experiências para a sociedade,
através de projetos e programas implementados pelos discentes e
docentes com apoio e suporte legal das Pró-reitorias de extensão das
universidades. As relações da universidade com a sociedade, através
da extensão universitária, devem realizar-se com a principal tarefa de
preocupar-se com a formação do cidadão, em duplo sentido: dos novos
profissionais que irão atuar nos diversos setores sociais e dos membros
da comunidade, o público externo a quem estas ações extensionistas
se dirigem, buscando contribuir, concretamente, para a construção de
melhores condições de cidadania (ARROYO, 2010).
A Pró-reitoria de extensão é um espaço gestor de
acompanhamento, gerenciamento e execução das ações e modalidades
que englobam a extensão universitária, sejam elas através de programas,
projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, dentre outros. Diante
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disso, a inserção de acadêmicos atuantes nesse setor, possibilita uma
grande oportunidade de aprendizado e construção de identidade
profissional e habilidades gerenciais.
OBETIVO
Relatar a experiência de uma acadêmica de enfermagem, como
bolsista de apoio gerencial, dentro de uma Pró-reitoria de Extensão.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência de uma acadêmica de
enfermagem, como bolsista de extensão na parte gerencial e de apoio
dentro de uma Pró-reitoria de extensão, de uma Instituição de Ensino
Superior Estadual do município de Sobral. A vivência ocorreu entre
os meses de fevereiro de 2016 até setembro do mesmo ano. Como
supervisoras de estágio, teve-se a pró-reitora de extensão juntamente
com a pró-reitora adjunta de extensão da universidade, as quais deram
suporte juntamente com a equipe administrativa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A atuação na Pró-reitoria de extensão abrangeu atividades
como: apoio a projetos de extensão, suporte técnico e burocrático,
monitoramento de liberação e petição de recursos para discentes
e docentes veiculados a projetos da IES, monitoria em cursos de
extensão, planejamento de eventos e organização documental do
acervo de arquivos referentes à Pró-reitoria. Para que a universidade
possa ter uma maior participação no direcionamento técnico das ações,
a sua gestão não pode ficar apenas no âmbito do gerenciamento das
atividades, “mas é preciso também administrar as relações dessas
atividades com a realidade social onde elas estão inseridas” (BOTOMÉ,
1996).
Isso não é diferente nas Pró-reitorias de extensão, que não
devem limitar-se ao gerenciamento técnico, mas é indispensável que
a equipe desse setor conheça a realidade social de diversos grupos,
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para melhor administração das atividades extensionistas. A melhor
forma de conhecer essas realidades sociais, é através de participações
em encontros e eventos. Como exemplo, durante o estágio, teve-se a
oportunidade de conhecer de perto grupos de agricultoras indígenas e
trabalhadoras da agropecuária da região. Durante o encontro “AÇÕES
TERRITÓRIOS EM DESENVOLVIMENTO”, as quais retira-se da
agricultura familiar o sustento de seus lares, e ainda, contribui-se
positivamente para o planeta através da reciclagem, do artesanato e do
cultivo de alimentos sem agrotóxico.
Ainda nesse encontro, pôde-se conhecer metodologias grupais
inovadoras para implantação destas, nas abordagens grupais que
acontecem na Pró-reitoria. Além disso, a experiência no setor trouxe
uma grande contribuição e aprendizado sobre trabalho em equipe,
já que neste, trabalham equipe técnica, acadêmicos vinculados a
projetos de extensão institucionais, pró-reitores e alunos bolsistas, que
trabalham e atuam em prol de um bem comum, a extensão universitária.
A atuação na parte gerencial dessa reitoria, também possibilitou uma
maior compreensão, como acontece de fato, a extensão universitária e
os processos de requerimento e cadastro de projetos de extensão.
O estágio acaba por desenvolver também, uma maior
desenvoltura aos acadêmicos em relação ao atendimento e resolutividade
ao público, já que é um setor que necessita de devolutiva a sociedade,
a comunidade acadêmica e docente. Nesse contexto a inserção dentro
de uma Pró-reitoria de extensão na parte gerencial, possibilita uma
observação mais ampla de produção documentária, processos e
procedimentos administrativos, que garantem uma experiência extra
acadêmica, que não se adquire em aulas e cursos e acaba por construir
uma identidade mais profissional, ainda na universidade. Além disso,
tem-se a oportunidade, de contribuir com nossas opiniões e ideias,
nesses processos gerenciais e administrativos, além de conhecer a
fundo o trabalho daqueles que considera-se referência administrativa
e gerencial na área da extensão.
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CONCLUSÕES
Viu-se que além da importância da extensão universitária para
uma formação diferenciada dos acadêmicos, a atuação destes nas ações
de gerenciamento técnico e administrativo dentro do setor da Próreitoria de extensão, garantem uma desenvoltura e grandes experiências
profissionais extracurriculares, ainda na universidade. Isso possibilita
que o acadêmico desenvolva precocemente habilidades de gestão,
administração e tomadas de decisão, que certamente contribuirá para
atuação em sua futura profissão nas mais diversas áreas do saber. É
necessária assim, uma oferta ainda mais ampla de oportunidades de
estágios nesses setores gerenciais, que garantam ao acadêmico que
tiver interesse nessa área, ter a oportunidade desse aprendizado e
experiência prática.
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A Proex-UVA tem o prazer de apresentar aqui o produto dos
trabalhos apresentados no VI Encontro de Extensão e Cultura
materializado na forma de livro e e-book. Foram reunidos
nesta produção principalmente os resumos expandidos
identificados por autor e ordenados conforme os eixos:
Comunicação, Cultura, Educação, Meio Ambiente, Saúde,
Tecnologia e Produção e Trabalho.
Consta de 84 trabalhos com a participação de representantes
da academia e da sociedade civil. É notório nestes registros os
saberes e intercâmbio de conhecimentos entre instituições,
profissionais e comunidade, ressaltando a diversidade nos
modos de pensar e fazer a extensão universitária como
expressão de responsabilidade social.

