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O nosso mês de Julho foi marcado pela 1ª Mostra Local PET-Saúde, que 

aconteceu no dia 06 de Julho, Sábado, no próprio Centro de Saúde (C.S) 

Leopoldo Crisóstomo de Castro. A organização do evento contou com a 

participação e o envolvimento de todos do nosso grupo tutorial. Além disso, foi 

dada ampla divulgação em todo o C.S no intuito de incentivar a participação da 

grande maioria dos funcionários, já que toda a Mostra foi idealizada pensando 

nesse público-alvo. Dentro do que programamos no nosso cronograma, o início 

da Mostra estava previsto para às 08:00hrs, entretanto, devido a algumas 

intercorrências, houve um pequeno atraso, sem mais maiores prejuízos. 

 

Precisamos dizer que essa ação foi uma oportunidade que encontramos para 

dar uma devolutiva ao C.S quanto às atividades que realizamos ao longo desse 

quase um ano do nosso grupo tutorial dentro da unidade. E, aproveitando os 

trabalhos apresentados na 3ª Mostra do Pró-Saúde e PET-Saúde de Belo 

Horizonte, e que também foram apresentados na Mostra Local, conseguimos 

trazer ao C.S um conteúdo mais científico, fruto das atividades que 

desenvolvemos na UBS. 

 

O que mais nos impressionou nessa Mostra Local foi o comparecimento de 

muitos funcionários da unidade, pois, ainda que a Mostra tenha servido como 

dia de reposição para os funcionários que estiveram em greve, muitos estavam 

ali com interesses que transcendiam essa questão, eles estavam presentes 

com o intuito de conhecer mais o PET-Saúde e nossas atividades. Nesse 

sentido, a participação dessas pessoas durante nossas apresentações na 

Mostra tornou a manhã muito mais agradável e construtiva. 

 



Na Mostra Local fizemos questão de mais uma vez apresentarmos o Pró-

Saúde e o PET-Saúde e uma síntese de toda a nossa trajetória no Centro de 

Saúde. Isso foi realizado pela nossa tutora acadêmica, Prof. Christina (Figura 

1). 

 
Figura 1: Tutora Acadêmica Christina apresentando as propostas do Pró e PET-Saúde na 1ª Mostra Local 

 

Logo depois partimos para as apresentações dos trabalhos do nosso grupo que 

foram premiados na 3ª Mostra do Pró-Saúde e PET-Saúde de Belo Horizonte. 

Como vocês já sabem, foram eles: "Dúvidas frequentes dos usuários de um 

centro de saúde de Belo Horizonte, sobre o funcionamento da unidade e uma 

proposta de esclarecimento", de autoria da acadêmica de Odontologia, Elisa, 

da acadêmica Joanna do curso de Medicina, do preceptor Vinycios e da tutora 

Prof. Christina, e o "Workshop em Saúde Mental: uma experiência piloto de 

capacitação dos funcionários de um centro de saúde de Belo Horizonte", de 

autoria dos acadêmicos Raíza (medicina) e Roberto (Psicologia) e da 

preceptora Daniela, assim como da tutora Prof. Christina. No final, foram 

realizadas discussões para esclarecimentos sobre os trabalhos apresentados. 

Foram dadas sugestões para continuidade destes trabalhos.  

 

No intervalo das 10 horas fizemos um Coffee Break, preparado pelos nossos 

preceptores presentes. Estava uma delícia, e aproveitamos esse momento 

para interagirmos mais com os funcionários que estavam presentes, foi onde 



recebemos inúmeros elogios pelos trabalhos, sugestões, respondemos 

algumas dúvidas que ainda restavam sobre os objetivos do nosso grupo 

tutorial, enfim, foi um momento muito oportuno para nos aproximarmos ainda 

mais desses profissionais e garantirmos um laço necessário para a realização 

de um trabalho eficaz dentro da unidade. 

 

Ao final do Coffee Break demos continuidade às apresentações, e seguimos 

com os outros trabalhos apresentados na 3ª Mostra do Pró-Saúde e PET-

Saúde de Belo Horizonte. De forma sucinta apresentamos todos eles e abrimos 

espaço para discussão, onde os funcionários se mostraram bastante 

entusiasmados com os resultados dos projetos que realizamos, cheios de 

ideias para projetos futuros, e o melhor de tudo: dispostos a cada vez mais 

contribuírem com nossas atividades (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Funcionários da UBS Leopoldo Crisóstomo na nossa Mostra Local 

 

Para o final, deixamos que fosse apresentado o próximo projeto do nosso 

grupo tutorial dentro da UBS, que trata-se do “Medida Certa”. O projeto foi 

idealizado por acadêmicos e preceptores, e a princípio, envolverá 20 usuários 

previamente selecionados pelas ESF, que farão o screening desses indivíduos, 

os identificando como portadores da Síndrome Metabólica, critério de inclusão 

para participar do projeto, ou seja, é necessário que os usuários em questão 



tenham três ou mais doenças associadas que caracterizem a Síndrome, sejam 

elas: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, dentre 

outras. Esses usuários selecionados serão acompanhados sistematicamente 

pelos acadêmicos do PET-Saúde/UFMG durante seis meses. O objetivo do 

projeto é estimular a perda de peso através do incentivo à mudança de hábitos, 

para isso, os acadêmicos do PET-Saúde/UFMG irão trabalhar com ações 

educativas durante encontros esporádicos com esse grupo de usuários. Essas 

ações educativas devem envolver os serviços já disponíveis pelo SUS. Esse 

projeto foi abraçado por todos os funcionários presentes, que além de 

apoiarem se dispuseram a ajudar no que for preciso. 

 

Ao fim, as acadêmicas Caroline, Danielle e Raíssa contaram um pouco da sua 

trajetória ao longo do ano no programa, suas expectativas atendidas e não 

atendidas, relataram algumas vivências, e agradeceram a receptividade na 

unidade, já que as mesmas se despedem do nosso grupo tutorial no dia 31 de 

Julho.  

 

Sendo assim, a nossa Mostra Local se mostrou um sucesso! Foi uma manhã 

bastante construtiva, onde aprendemos muito e temos certeza que 

transmitimos ao C.S a importância do nosso trabalho lá dentro. 

 

Ao longo do restante do mês continuamos elaborando e aperfeiçoando o 

projeto do “Medida Certa” para em Agosto darmos início à execução efetiva 

desta atividade. Já estamos ansiosos esperando esse momento! 

 

 


