
UBS – Leopoldo Crisóstomo 

Promoção de Saúde, Prevenção de Agravos e Controle de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis 

MÊS DE SETEMBRO 

 

 Em setembro os alunos e preceptores do PET-Saúde trabalharam dando 

continuidade às atividades desenvolvidas no mês de agosto. Colocamos em prática as 

propostas dos Planos de Ação de cada subgrupo e iniciamos o treinamento para execução 

do projeto de pesquisa comum da nossa linha temática, que envolve outros 3 grupos 

tutoriais. O projeto de pesquisa específico do nosso grupo tutorial, relacionado ao perfil de 

funcionalidade, incapacidade e saúde de indivíduos pós Acidente Vascular Cerebral (AVC), 

que envolve a acadêmica Bárbara, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Reabilitação da UFMG, e uma ex-aluna do PET-SAÚDE, Danielle, acadêmica do curso de 

Graduação em Fisioterapia, ambas orientadas pela tutora do nosso grupo tutorial, Prof. 

Christina DCM Faria, também está em andamento, assim como o projeto "Medida Certa", 

sobre a Síndrome Metabólica. Todas estas atividades serão detalhadas a seguir. 

No dia 11 de setembro foi realizada uma reunião com a participação de todos os 

acadêmicos, preceptores e da tutora, Prof. Christina (Figura 1). Definimos que o acadêmico 

Gabriel e a preceptora Iara seriam os responsáveis pela comunicação entre o grupo e com a 

tutora no mês de setembro e outubro. Foi sugerido, também, que os subgrupos se 

reorganizassem para possibilitar as reuniões semanais. É importante mencionar que a 

enfermeira Karina já está atuando como preceptora de referência para os alunos Maria 

Fernanda e Amanda Couto e, portanto, um novo sub-grupo de trabalho foi formado. O 

projeto de pesquisa comum da linha temática foi apresentado e foi definida a data do 

treinamento de todos os membros dos quatro grupos tutorais da linha temática. Foram 

discutidos, também, os planos de ação de cada subgrupo, o projeto "Medida Certa" e o 

projeto de pesquisa específico sobre o Perfil de saúde, funcionalidade e incapacidade de 

indivíduos pós AVC da área de abrangência. Para o projeto "Medida Certa" (Síndrome 

metabólica) foram realizados os últimos ajustes e elaborado um cronograma com os temas 

das palestras a serem ministradas pelos alunos aos participantes nos próximos 5 meses (de 

setembro/2013 a janeiro/2014). Várias dúvidas foram esclarecidas, e a reunião foi bastante 

produtiva! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Reunião do nosso grupo tutorial em 11/09/2013 

 

 Com relação aos Planos de Ação, o sub-grupo de trabalho da preceptora Iara 

(Alunas: Amanda Cristina, Carolina Camargos e Carolina Henriques) optou por dar 

continuidade ao Você sabia, agora com o tema “Alimentação saudável”.  Este Plano de 

Ação consiste em pesquisar sobre o tema e desenvolver informativos contendo dicas e 

curiosidades sobre alimentação, em uma linguagem bem acessível. Todas estas etapas 

devem ser realizadas envolvendo outros profissionais do centro de saúde, e não apenas os 

preceptores e alunos do PET-Saúde. Os informativos serão expostos no encosto das 

cadeiras que ficam na recepção do centro de saúde para educar e conscientizar os usuários 

enquanto esperam o atendimento, além de preencher de alguma forma o tempo ocioso de 

espera. Além disso, após um certo período (de um ou dois meses) outro tema será 

estabelecido para nova pesquisa e desenvolvimento de informativos. O estabelecimento do 

tema será feito com a participação de funcionários do centro de saúde que não estão 

envolvidos diretamente com o PET-Saúde.  

 O subgrupo das preceptoras Daniela e Karina (Alunas: Luisa Vilela e Pamela) está 

desenvolvendo o plano de ação sobre Vacinação. A atividade consiste em abordar os 

usuários do centro de saúde e fazer algumas perguntas sobre o tema. Está sendo realizada  

uma explicação sobre a importância do cartão de vacinação, situações em que ele é 

requisitado e os problemas gerados pelo descuido com o mesmo. Depois os usuários são 

questionados (4 perguntas) a respeito das informações repassadas e se as mesmas 

despertaram o interesse por sua situação vacinal. 

 Os alunos Gabriel Matos, Amanda Couto, Rayane e Daniel, junto com a preceptora 

Tânia, colocaram em prática o plano de ação sobre o Absenteísmo em consultas 

especializadas. Já desenvolveram um questionário para ser aplicado nos pacientes para 

pesquisar os motivos do absenteísmo e outro questionário para os médicos, a respeito das 



consequências do absenteísmo para o usuário e para o sistema de saúde. Posteriormente, 

estas informações serão divulgadas para os usuários com o objetivo de sensibilizá-los sobre 

as consequências deste absenteísmo. 

 As alunas Juliana, Cecília e Maria Fernanda, do subgrupo do preceptor Vinycios, 

desenvolveram um plano de ação no qual investiga-se Os Motivos do absenteísmo em 

grupos operativos. Os acadêmicos coletaram todos os nomes dos usuários da equipe 4 que 

tiveram número elevado  de faltas em grupos de hipertensão e de diabetes neste ano, e 

telefonaram para saber o motivo da ausência. A partir dos resultados será feita uma análise 

na tentativa de encontrar soluções que evitem o absenteísmo nesses grupos. 

 O projeto de pesquisa comum, que envolve os 4 grupos tutoriais da linha temática de 

Promoção da Saúde (...) tem como tema a pesquisa à respeito da qualidade de vida dos 

usuários dos centros de saúde. Realizamos a leitura do projeto, das fichas de avaliação e do 

material instrutivo para a coleta dos dados, além de discutirmos entre os subgrupos para 

esclarecimentos de dúvidas sobre o material que foi lido e levantamento de questões a 

serem esclarecidas no treinamento de todos os quatro grupos tutorias, dia 21 de setembro, 

de 8:30-12:30h. No dia da reunião, nos encontramos na Faculdade de Farmácia, no campus 

Pampulha, com os preceptores e tutores dos outros centros de saúde de mesma linha 

temática e com os demais alunos que compareceram em grande número para o treinamento 

e esclarecimento de dúvidas. Graduandos e preceptores deram palestras instrutivas e a 

reunião foi muito proveitosa, pois pudemos discutir abertamente sobre a teoria do projeto e 

sua aplicação prática (Figura 2). Além disso, aprendemos como abordar os usuários para 

realizar as pesquisas e os melhores meios para conversarmos e obtermos os dados válidos 

para o estudo. Fomos instruídos sobre a importância da confidencialidade dos dados e 

assinamos um termo de compromisso. Segue abaixo a programação da reunião, que contou 

também com um lanche delicioso preparado pela organização do evento (Quadro 1). 

 

Figura 2: Reunião para treinamento dos integrantes dos 4 grupos tutorias da nossa 

linha temática para a execução do projeto de pesquisa comum 



Primeira 

parte: 
 

8:30 – 10:00 Apresentação do evento 

8:35 – 8:40 Apresentação dos quatro grupos tutoriais 

8:40 – 8:50 
Apresentação do Projeto: Prof.ª Maria das Graças 

Braga Ceccato 

8:50 – 9:05 Técnicas de entrevista: Tarsilla Spezialli 

9:05 – 10:00 

Primeiro contato e convite para a entrevista 

Apresentação dos instrumentos e manuais de 

instrução 

Ronara Groia e Prof.ª Maria das Graças Braga 

Ceccato 

Intervalo 

Café 
 

10:00 – 

10:15 
Café 

Segunda 

parte 
 

10:15 – 

12:30 

Simulação das entrevistas, discussão, dúvidas e 

sugestões 

Quadro 1: Programação da reunião de treinamento do Projeto de Qualidade de Vida 

 

Cada aluno recebeu uma pasta com duas canetas de cores diferentes para execução 

da coleta de dados, modelos dos questionários a serem aplicados e manual com explicação 

sobre cada pergunta dos mesmos. Também foi definido o nome do projeto: PROVIDA. 

 Em relação ao projeto "Medida Certa" (Síndrome Metabólica), os alunos estão 

acompanhando seus respectivos pacientes e os orientando em relação à alimentação, 

atividade física e cuidados com a saúde. Os pacientes são convidados a participar das 

atividades na Academia da Cidade, do grupo de Lian Gong, dos grupos de Hipertensão e 

Diabetes que acontecem no centro de saúde e das palestras que os próprios alunos 

apresentarão, com conteúdo voltado especialmente para esses pacientes. A primeira 

palestra aconteceu no dia 27 de setembro, onde foram abordados os temas “O que é 

Síndrome Metabólica”, “Riscos da Síndrome Metabólica” e “A importância de uma dieta 

balanceada”, organizada pelos alunos Pamela, Daniel e Juliana, acompanhados pelas 

preceptoras Iara, Daniela e Karina. Foi realizada uma apresentação de todos os 

participantes e depois uma dinâmica. Na dinâmica foi entregue um cartão para cada 



participante, com os dizeres “Triglicérides”, “colesterol”, “glicose”, entre outros, e foi pedido 

que cada um falasse o que sabia sobre esses termos, que eram esclarecidos pela 

preceptora Karina. Depois foi feita a palestra educativa propriamente dita (Figura 3). 

                 

Figura 3: Palestra para os participantes do projeto "Medida Certa" realizada em  

27/09/2013 

 Enquanto todos esses projetos acontecem, as atividades do centro de saúde 

continuam e são acompanhadas pelos alunos do PET-Saúde (Figuras 4, 5 e 6)! 

 

Figura 4: Reunião semanal da equipe 3 



 

Figura 5: Grupo de convivência – Artesanato 

 

Figura 6: Visita domiciliar – Consulta de enfermagem à usuária da equipe 4 

 


