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IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

 

1. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 2. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) - Instituição pública federal 

Pró-Reitoria de Graduação 

Pró-Reitoria de Extensão 

Avenida Antônio Carlos, 6627 – Pampulha 

Belo Horizonte – MG 

CEP 31270-901 Fone: +5531 3409.4054  

Fax: +5531 3409.4188 

 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de 

Belo Horizonte - Minas Gerais (SMSA/PBH) 

Atual secretário municipal de saúde:  

Dr. Marcelo Gouvêa Teixeira 

Av. Afonso Pena, 2336 – Funcionários 

Belo Horizonte - MG 

CEP 30130-007 – Fone: +5531 3277-7753  

 

 

3. Coordenação do Projeto 
 

Nome: Professora Cláudia Regina Lindgren Alves 

Professora adjunta do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG 

Telefones: 31-99851611 e 3409-9644 

Rua Tavares Bastos, 287 – Coração de Jesus – Belo Horizonte (MG)  

CPF: 541940246-72 

4. E-mail: lindgren@medicina.ufmg.br  

 

 

 
5. CURSOS E SEMESTRES ENVOLVIDOS NO PROJETO PET-SAÚDE 2011 

 
 

 Educação Física – 3º ao 6º períodos  

 Enfermagem – 2º ao 6° e 8°períodos 

 Farmácia – 3º ao 8º períodos  

 Fisioterapia – 3º ao 8º e 10° períodos 

 Fonoaudiologia – 2º ao 5º períodos 

 Medicina – 2º ao 8° períodos 

 Medicina Veterinária – 3º ao 7º períodos 

 Nutrição – 4º ao 9° períodos 

 Odontologia – 2º ao 7º e 9° períodos 

 Psicologia -  2º ao 9º períodos 

 Terapia Ocupacional – 5º ao 8° períodos 

 
 

mailto:lindgren@medicina.ufmg.br
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Número de grupos/participantes do Projeto PET-Saúde 2011: 
 

Nº grupos 14 

Nº tutores 16 

Nº preceptores 84 

Nº estudantes bolsistas 168 

Nº estudantes não bolsistas 30 

 
 
 

Unidades Básicas de Saúde onde foram desenvolvidas as atividades do Projeto PET-
Saúde 2011 

 

Cursos 

Regionais de Saúde / UBS 
Tutores 

por 
curso 

Barreiro 
Centro-

Sul 
Leste Nordeste Noroeste Norte 

Venda 
Nova 

 

Educação Física  Cafezal      1 

Enfermagem    
Padre 

Fernando de 
Melo 

 Heliópolis  2 

Fisioterapia Milionários       1 

Fonoaudiologia       
Santa 

Mônica 
1 

Medicina    
São Marcos 

Cachoeirinha 
Jardim 

Montanhês 
São 

Bernardo 
 4 

Medicina Veterinária    São Gabriel    1 

Psicologia      1º Maio  1 

Nutrição 
Barreiro 
de Cima 

 
Mariano 
de Abreu 

    2 

Odontologia      
Jardim 

Guanabara 
Nova 
York 

2 

Terapia Ocupacional     
Jardim 

Alvorada 
  1 

Grupos por distrito 2 1 1 4 2 4 2 16 

 

 

6. COMENTÁRIOS SOBRE A PARCERIA ESTABELECIDA E SITUAÇÃO DE 
ARTICULAÇÃO ENTRE A IES E A GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
A parceria institucional da UFMG com a Secretaria Municipal de Saúde se expressa 

especialmente na relação com o Centro de Educação em Saúde (CES), com a Gerência de Assistência 

e com as gerencias das unidades de saúde onde os grupos tutoriais estão inseridos. 

Em relação ao CES, percebe-se o fortalecimento desta parceria com maior compreensão dos 

processos de trabalho de ambas as instituições. A comissão Gestora Local do Pró-saúde (CGLPS) tem 

sido um importante cenário de articulação não só para a UFMG, mas também com as demais IES 

participantes dos projetos com a SEGTES/MS. 

Temos procurado adequar nossos projetos de pesquisa/intervenção às demandas da Gerencia 

de Assistência (GEAS). Neste semestre, com a ampliação de 1 grupo tutorial para o projeto PET-

Saúde/UFMG-SMS-Belo Horizonte, foi pactuado com a GEAS o fortalecimento das ações voltadas para 
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a saúde da mulher, uma vez que esta área configura-se em um dos maiores desafios assistenciais para 

o município neste momento. Atendendo a esta demanda, o trabalho de todos os grupos tutoriais passou 

a incluir ações voltadas para as linhas de cuidado com a saúde da mulher, como será apresentado 

adiante no relato das atividades dos grupos. Tanto a UFMG com a SMS-BH entendem que o 

fortalecimento da relação com a GEAS é essencial para que o PET-Saúde cumpra seu objetivo de 

trabalhar dentro das necessidades do SUS. 

A relação com as gerencias das unidades de saúde é ainda um ponto a ser aprimorado em 

nosso projeto. São 16 unidades envolvidas e pode-se dizer que este aspecto da parceria 

interinstitucional caracteriza-se pela heterogeneidade das relações. Em algumas unidades, a 

compreensão dos objetivos e métodos do projeto é muito limitada por parte das gerencias, tornando-se 

muitas vezes um obstáculo para o desenvolvimento do trabalho. Houve também substituição de gerentes 

neste período, o que representou a descontinuidade de relações já construídas e necessidade de 

restabelecimento dos vínculos profissionais. Este contexto vai demandar da coordenação do projeto e do 

CES intervenções no sentido de tornar a participação das gerencias um pouco mais homogênea. 

Em geral, podemos dizer que acumulamos mais avanços do que retrocessos na parceria da 

UFMG com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 

 

7. SERVIÇOS DE SAÚDE/ CNES ONDE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS AS 
ATIVIDADES  

 

Nº CNES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Nº CNES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

24171 CS CAFEZAL 23728 CS PRIMEIRO MAIO 

23264 CS HELIÓPOLIS 23086 CS PADRE FERNANDO DE MELO 

23892 CS JARDIM ALVORADA 23671 CS SANTA MÔNICA 

23787 CS JARDIM GUANABARA 23183     CS CACHOEIRINHA 

23914 CS JARDIM MONTANHÊS 23213 CS SÃO BERNARDO 

22896 CS MARIANO DE ABREU 23116 CS SÃO GABRIEL 

22586 CS MILIONÁRIOS 23094 CS SÃO MARCOS 

23639   CS NOVA YORK 22578     CS BARREIRO DE CIMA 

 

 
 

8. COMPOSIÇÃO DO NEPAB-UFMG EM 2011 

 
Atendendo aos pressupostos do Edital do PET-Saúde, a UFMG assumiu o compromisso de 

desenvolver e manter em funcionamento seu NEPAB, exercendo as funções que lhe são atribuídas no 

parágrafo 2º do Art. 2º do edital. O NEPAB foi instituído por meio das Portarias nº 13/2009 e 14/2009, de 

13 de outubro de 2009 (Anexos 4 e 5), da Pró-Reitoria de Graduação da UFMG. A constituição deste 

núcleo permanente na UFMG, tendo como objeto de pesquisa e trabalho as necessidades do SUS e 
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representa a confluência de experiências semelhantes já desenvolvidas isoladamente nos diversos 

cursos da área da saúde.  

O NEPAB-UFMG está em processo de reformulação de seus objetivos, tendo em vista o 

amadurecimento das relações entre as diferentes instituições, projetos e atores envolvidos nas ações 

que estão sendo desenvolvidas. Sendo assim, não temos no momento um grupo fixo de pessoas 

participando do NEPAB, além do grupo de tutores que se reúne quinzenalmente para avaliar e planejar 

as ações. O grupo de tutores tem convidado diferentes atores para a participação em processos 

específicos como será descrito a seguir.  

Professores tutores: 

Nome Curso 

Adriano Marçal Pimenta Enfermagem 

Alamanda Kfouri Pereira  Medicina 

Aline Cristine Souza Lopes Nutrição 

Ana Maria Chagas Sette Câmara Fisioterapia 

Andréa Clemente Palmier Odontologia 

Claudia Lins Cardoso Psicologia 

Cláudia Regina Lindgren Alves Medicina – Coordenadora 

Davidson Pires Medicina 

Hans Joachim Karl Menzel Educação Física 

Janine Gomes Cassiano Terapia Ocupacional 

João Henrique Lara do Amaral Odontologia  

Luana Caroline dos Santos Nutrição 

Marta Araújo Amaral Enfermagem 

Mônica Maria de almeida Vasconcelos Medicina 

Stela Maris Aguiar Lemos Fonoaudiologia 

Andrezza Belo Medicina 

 

 

 

9. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO NEPAB 

 
Está em curso uma profunda discussão sobre os objetivos, a composição e o processo de trabalho 

do NEPAB-UFMG, uma vez que o modo de funcionamento atual tem sido considerado insatisfatório. 

De abril a setembro de 2011, foi dado encaminhamento a algumas propostas do NEPAB, 

principalmente visando a sustentabilidade do PET-Saúde, como descrito a seguir: 

 Discussão junto aos gestores dos projetos PRÓ-Saúde I e II, visando o apoio às atividades do 

PET-Saúde e a maior integração entre estes projetos na UFMG.  

 Participação do Pet-Saúde tornou-se mais efetiva na Comissão Gestora Local do Pró-Saúde de 

Belo Horizonte. 

 Realização do I Seminário Integrado dos Projetos PET-Saúde do Município de Belo Horizonte, 

em parceria com o CES-PBH, FELUMA, PUCMINAS e representantes dos preceptores dos 

projetos envolvidos. O Seminário foi realizado nos dias 08 e 09 de abril de 2011, com o 

patrocínio dos projetos Pró-Saúde I da Medicina, da Odontologia e Enfermagem, na Faculdade 

de Medicina da UFMG e teve a participação de cerca de 400 pessoas entre estudantes e 

professores da UFMG, FELUMA e PUC-Minas e técnicos e profissionais de saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Foram apresentadas as experiências dos projetos PET-
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Saúde da Família da UFMG e FELUMA, Vigilância em Saúde da PUC-Minas e Saúde Mental da 

PUC-Minas e UFMG. Foram proferidas palestras sobre “O projeto PET-Saúde no Contexto da 

formação profissional em saúde no Brasil” pela Prof. Dra. Rosana Puccini (Coordenadora de 

Ações Estratégicas do DEGES/SGTES – Ministério da Saúde) e sobre a Política Nacional de 

Humanização pelo Dr. Serafim Barbosa Santos Filho (Consultor técnico do Ministério da Saúde – 

Rede HumanizaSUS). Os preceptores de todos os projetos participaram de uma oficina de 

capacitação pedagógica, coordenada pela Prof. Maria Teresa Marques Amaral (Professora da 

Faculdade de Educação da UFMG e coordenação pedagógica do Projeto 

Ágora/NESCON/UFMG). Os grupos tutoriais também participaram de oficinas sobre 

Humanização e realizaram o planejamento de suas atividades tendo este referencial teórico-

metodológico.  

 Como resultado da oficina de capacitação pedagógica realizada neste Seminário, os preceptores 

fizeram a demanda de continuidade desta formação. Foi constituída uma comissão envolvendo o 

coordenador do Pró-Saúde I do curso de Odontologia da UFMG e mais 3 preceptores para 

organização de um curso de aperfeiçoamento. Está sendo realizado um curso semi-presencial, 

na plataforma Ágora/Una-SUS/UFMG, com carga horária de 180 horas, financiado pelo Pró-

Saúde I da Odontologia/UFMG, para quase 100 preceptores dos PET-Saúde da Família, 

Vigilância em Saúde e Saúde Mental (UFMG, FELUMA e PUC-Minas), preceptores da 

Residência de Medicina de Família e Comunidade e estágio de Atenção Primária da Residência 

de Pediatria da UFMG e preceptores do curso de odontologia da UFMG. A participação no curso 

foi estendida para mais um profissional de cada UBS onde acontece o PET-Saúde, a pedido do 

CES. Foram convidados para organizar o curso os professores Paulo Marcondes (FAMEMA), 

Denise Herdy (UFRJ), Maria Teresa Amaral (FAE-UFMG) e Efigênia Ferreira (Odontologia- 

UFMG). O curso é composto por 3 módulos (preceptoria, aprendizagem significativa e 

metodologia científica) e pela elaboração de um memorial individual para conclusão do curso. O 

curso teve inicio em 01/09/2011 e será finalizado em março de 2012. 

 Renovação e atualização do Programa Multiprofissional de Extensão em Atenção Primária à 

Saúde - PET-Saúde, A UFMG e a SMSA/PBH, cujo objetivo principal é incentivar ações de 

extensão, envolvendo docentes e estudantes dos cursos de graduação da área da saúde da 

UFMG e profissionais da rede básica de saúde do Município de Belo Horizonte, visando a 

promoção da saúde da população e o desenvolvimento profissional dos envolvidos (Registro 

Siex 500108). 

 Realizada nova seleção de bolsista de Comunicação Social para o Projeto de Extensão intitulado 

Comunicação Social e Educação para saúde na atenção primária. Este projeto esta sendo 

desenvolvido em parceria com a Assessoria de Comunicação Social da Faculdade de Medicina 

e tem conseguido estabelecer uma forma eficaz de comunicação e de divulgação do 

conhecimento científico produzido no Programa Multiprofisisonal de Extensão em Atenção 

Primária a Saúde (PMEAP-Saúde) para o meio acadêmico e para a sociedade em geral, além de 

possibilitar à bolsista a reflexão e a vivência dos desafios da educação para a saúde, como parte 

essencial da promoção da saúde e do trabalho em equipe multiprofissional. Uma das tarefas 

desta bolsista está sendo atualizar o www.portalprosaudebh.ufmg.br com novas informações 

http://www.portalprosaudebh.ufmg.br/
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sobre os centros de saúde participantes do PET-Saúde bem como a divulgação dos eventos que 

estão sendo promovidos. Foi pedida a renovação da bolsa de extensão para o ano de 2012. 

 Organização do Seminário Regional dos Projetos PET-Saúde e Pró-saúde do estado de Minas 

Gerais, a pedido e sob coordenação da equipe da SGTES. Este Seminário também foi registrado 

no SIEX, como evento do Programa Multiprofissional de Extensão em Atenção Primária à 

Saúde. 

 Realização da II Mostra Pró-saúde/PET-Saúde de Belo Horizonte: avanços e desafios da 

integração ensino-serviço”, no dia 17/09/2011, na Faculdade de Medicina da UFMG, em parceria 

com CES-PBH, FELUMA, PUCMINAS e com o patrocínio dos projetos Pró-Saúde I da Medicina, 

da Odontologia e Enfermagem. O evento contou com a participação de cerca de 400 

participantes e recebeu a inscrição de aproximadamente 140 temas livres. Foi proferida a 

palestra “Política Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde – Perspectivas”. 

pela Prof. Maria Auxiliadora Cristóforo, assessora do Ministério da Saúde. Houve exposição dos 

pôsteres e apresentação oral dos temas livres com indicação dos melhores trabalhos realizados 

no âmbito dos projetos PET-Saúde e Pró-saúde de Belo Horizonte. Está sendo preparado um 

suplemento da Revista Médica de Minas Gerais para publicação dos temas livres apresentados 

na Mostra. 

 Diversos representantes do PET-Saúde/UFMG se envolveram na discussão junto ao CES sobre 

o processo de territorialização das atividades das IES no município de Belo Horizonte, que 

culminou com a definição dos Distritos Sanitários Centro-Sul, Nordeste, Norte e Venda Nova, 

como territórios preferenciais para atuação da UFMG. Na renovação dos projetos PET-Saúde 

esta distribuição territorial deverá ser considerada. 

 

 

 

10. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS PET-SAÚDE 2011 EM EVENTOS CIENTÍFICOS  
 

1. SANTOS M. R.; AMARAL M. A.; ARAUJO J. A.; SILVA G. A. M.; NASCIMENTO I. M. T.; 

MARCELO L. S. Promoção da saúde da Mulher no Centro de Saúde Padre Fernando de 

Melo. Modalidade de apresentação: Apresentação oral. I Seminário Integrado dos projetos PET- 

Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 8 e 9 de abril de 2011. Faculdade de Medicina – 

UFMG. 

 

2. FERNANDES, D. U.; SOUZA, T. C.; MOREIRA, A. P.; VIANA, C. L.; SILVA, F. R.; MENEZES, G. 

M. M.; BRETAS, j. D.; CÂNDIDO, J. C.; PACHECO, M. S.; FORTUNA, R. N. I.; CASTRO, S. A.; 

NOGUEIRA, A. L.; PEREIRA, J. M.; CÂNDIDO, S. A.; DIAS, I. M.; SANTOS, V. C.; CARDOSO, 

C. L. Mutirão com Idosos: Proposta de Prevenção de Agravos e Promoção da Saúde no 1º 

de Maio. Modalidade de apresentação: Apresentação Oral. I Seminário Integrado dos projetos 

PET- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 8 e 9 de abril de 2011. Faculdade de 

Medicina – UFMG. 
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3. BRETAS, j. D.; CÂNDIDO, J. C.; FERNANDES, D. U.; SOUZA, T. C.; MOREIRA, A. P.; VIANA, 

C. L.; SILVA, F. R.; MENEZES, G. M. M.; PACHECO, M. S.; FORTUNA, R. N. I.; CASTRO, S. 

A.; NOGUEIRA, A. L.; PEREIRA, J. M.; CÂNDIDO, S. A.; DIAS, I. M.; SANTOS, V. C.; 

CARDOSO, C. L. Os Idosos do CS 1º de Maio em Foco.  Modalidade de apresentação: 

Apresentação Oral. I Seminário Integrado dos projetos PET- Saúde de Belo Horizonte. Belo 

Horizonte, MG – 8 e 9 de abril de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 

 

4. FERREIRA, G. A.; TAVARES, J.; SOUZA, J. A.; COELHO, S. M. C.; HAUCK, L. M.; CAE, J. T. 

C.; FONSECA, G. N. S.; TORRES, P. F.; SILVA, S. N. C.; PERINI, E.; CASSIANO, J. G. 

.  Relato de experiência de alunos do PET- Saúde Idoso - Jardim Alvorada. Modalidade de 

apresentação: Apresentação oral. I Seminário Integrado dos projetos PET- Saúde de Belo 

Horizonte. Belo Horizonte, MG – 8 e 9 de abril de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 

 

5. SANTOS, C. A.; MIRANDA, M. M.; SANTOS, R. P.; ZACARIAS, M.; SANTOS, L. C. 

Ambientação na Atenção Primária à Saúde: um relato de experiência sobre a 

caracterização territorial/comunitária e aperfeiçoamento de habilidades. Modalidade de 

apresentação: Apresentação oral. I Seminário Integrado dos projetos PET- Saúde de Belo 

Horizonte. Belo Horizonte, MG – 8 e 9 de abril de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG 

 
6. SANTOS, M. C.; ABRAHÃO, J. O.; SILVA, N. S.; LANNA, L. B.; SOUZA, T. T.; MENEZES, E. D. ; 

ROCHA, L. M.; XAVIER,J.; SANTOS, M. R. V.;  MENEZ, J. T.; RIBEIRO, I. G.; JÚNIOR, J. M. B. 

C.; SILVA, M. G.; BORGES, R. S.;
 
OLIVEIRA, V. R. M.; NEIVA, V. C. R.; TAVARES, N. G. R.; 

PIMENTA, A. M. Mutirão da Saúde do Adolescente promovido pelo Grupo Tutorial do PET-

Saúde Heliópolis. Modalidade de apresentação: Apresentação oral. I Seminário Integrado dos 

projetos PET- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 8 e 9 de abril de 2011. Faculdade 

de Medicina – UFMG. 

 
7. SILVA, A. F.; ROCHA, A. R. C.; SANTOS, A. L. S.; PEREIRA, C. A.; SOARES, I. M. G.; 

FERREIRA, J. J. G.; LEMOS, S. M. A.; CARDOSO, T. S.; ALMEIDA, T. S. Relato de 

experiência de alunos e preceptores do PET- Saúde UFMG – Saúde da Criança. Modalidade 

de apresentação: Apresentação oral. I Seminário Integrado dos projetos PET- Saúde de Belo 

Horizonte. Belo Horizonte, MG – 8 e 9 de abril de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG.  

 

8. BRAGA, A. S. C.; MOREIRA, A. A.; COSTA, A. P.; LOPES, D. B.; SILVA, G. A. M.; OLIVEIRA, 

G. R.; SILVA, G. H.; NASCIMENTO, I. M. T.; ARAÚJO, J. G.; MARCELO, L. S.; COELIS, L. E.  

MIRANDA, L. C.; SANTOS, L. M.; SANTOS, M. R.; AMARAL, M. A.; LARA, M. C.; BARBOSA, M. 

B.; FURTADO, V. M. A promoção do cuidado da Mulher: criando novas possibilidades de 

assistência. Modalidade de apresentação: Apresentação oral. I Seminário Integrado dos 
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projetos PET- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 8 e 9 de abril de 2011. Faculdade 

de Medicina – UFMG.  

 

9. SWERTS, L. A.; CAMPOS, M. C. P.; SILVA, L. F.; BIZZOTO, R. M.; THIRSA, D.; SILVA, T. B.; 

RESENDE, L. M.; FERREIRA, C. L.;  BOAVENTURA, L. R.; SILVA, L. A.; GUIMARÃES, P.;  

MELO, D.; GONÇALVES, T.; SILVA, K. B.; SILVA, A. N.; USUAL, A. B.; ALVES, A. C. A.; ROSA, 
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Horizonte, MG – 8 e 9 de abril de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG.  

 
11. ANDRADE, E. I. G.; MEDEIRAS, A. A.; OLIVEIRA, F. A.; NASCIMENTO, M. T.; MENDES, A. O.; 
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Apresentação oral. I Seminário Integrado dos projetos PET- Saúde de Belo Horizonte. Belo 
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M.; NUNES, G.; BELO, A. Vivências no Pet Saúde do Adolescente do Centro de Saúde São 

Marcos. Modalidade de apresentação: Apresentação oral. I Seminário Integrado dos projetos 

PET- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 8 e 9 de abril de 2011. Faculdade de 

Medicina – UFMG.  
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MELO P.P.T; ARAÚJO J.G. Projeto caminhada: promovendo autonomia e incentivando o 
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apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG 

– 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

31. FELIPE, C. G.; PINHEIRO, L. S. P.; SÉRGIO, S. R.; TOLEDO, F. F.; CASSIANO, J. G. Grupo 

amigas felizes - relato de experiência.  Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-
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conversa com população idosa do bairro jardim alvorada em belo horizonte – relato de 

experiência. Modalidade de Apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo 

Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 
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Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo 

Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

34. CASTRO, S. A.; CUNHA, J. A. S.; CASSIANO, J. G.; PACHECO, M. S. Estudantes de Terapia 

Ocupacional em vivência multidisciplinar na atenção básica na linha de cuidado a saúde 

do idoso: um relato de experiência.  Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-
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Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. 

Faculdade de Medicina - UFMG  

 

35. SALGADO, J.; FERREIRA, G. A. Relato de Experiência: A vivência diferenciada de 

acadêmicos do PET-Saúde em três diferentes Unidades Básicas de Saúde do município 

de Belo Horizonte.  Modalidade de apresentação: apresentação oral. 2ª Mostra Pró-Saúde e 

Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de 

Medicina – UFMG. 
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MEDEIROS, A.; NASCIMENTO, M. T.; MENDES, A. O.; GONÇALVES, T. P.;  MOURA, I. V. S.; 

GANDRA, R. M.; CHAVES, R. C. D.; BOAVENTURA, L. R.; TETZL, P. H. M.; VEIGA, L. J. B.; 

FERREIRA, S. R.; SANTOS, C. M.; BRAGA, I. W.; LIMA, D. P. Compreendendo a organização 

do serviço na atenção primária. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e 

Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de 

Medicina - UFMG  

 

37. CANDIDO, C. A.; MENDES, C. G.; OLIVEIRA, F. A.; OLINDA, C. M.; FRANCO, A. C. R.; 

MEDEIROS, A.; NASCIMENTO, M. T.; MENDES, A. O.; GONÇALVES, T. P.;  MOURA, I. V. S.; 

GANDRA, R. M.; CHAVES, R. C. D.; BOAVENTURA, L. R.; TETZL, P. H. M.; VEIGA, L. J. B.; 

FERREIRA, S. R.; SANTOS, C. M.;  BRAGA,  I. W.; LIMA, D. P. Cartilha sobre o papel dos 

agentes comunitários de saúde. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e 

Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de 

Medicina – UFMG. 

 

38. GUANABENS, M F G; DIAS, A F G; GOMES, A M; MATA, M E; REIS,  Z S N; LOPES, A V B. 

Avaliação do perfil da gravidez na adolescência na área de atuação do PET-Saúde São 

Marcos. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo 

Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

39.  COSTA, D. T., VASCONCELOS, M. M. A. A elaboração de cartilhas como uma ação para 

promoção de saúde- um relato de experiência. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª 

Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 

2011. Faculdade de Medicina - UFMG                

 

40. BIZZOTTO, R.M; COSTA, D.T., ROSA, D., GUIMARÃES, F.G.; VASCONCELOS,M.M.A. 

Associação entre problemas de gestação e de Parto e os desenvolvimento 

neuropsicomotor de crianças até 2 anos de idade. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª 
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Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 

2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

41. SANTIAGO, M.A., CAMPOS, N.C.A.; FERREIRA,C.L.; VASCONCELOS,M. M. A. LEOPOLDINO, 

D. C.B. Avaliação do perfil comunicativo de crianças de 2 meses a 2 anos. Da área de 

abrangência de uma Unidade Básica de Saúde de Belo Horizonte.  Modalidade de 

apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG 

– 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

42. SILVA, L. A. M., SANTOS, M. V.; SILVA, L. F.; GONÇALVES, T. O.; CASTRO, C. 

VASCONCELOS, M. M.A.  O impacto dos recursos do ambiente familiar no 

desenvolvimento de crianças de 2 meses a 2 anos – avaliação de 215 crianças. Modalidade 

de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 

MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

43. SILVA, L.M..; SANTOS, M. V.; SILVA, L.F.; CAMPOS, N.C.A.; FERREIRA, C. C., D.T.A.; MELO, 

I.; BIZZOTTO, R.M.; S. M. A. F.; GONÇALVES, T. O.; GUIMARÃES, P. H.; SILVA, L.; SOARES, 

D.R.; PRADO, D. M.; LEOPOLDINO, D.C.; CASTRO, C.; GUIMARÃES, F.G.; VASCONCELOS, 

M. M. A. Oficina de intervenção para crianças com atraso no desenvolvimento: um relato 

de experiência. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de 

Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

44. FERREIRA, B.S.M.; FERREIRA, B.; FERNANDES, M.G.; MENDES, L.H.P.; PAIXÃO, L.R.; 

AGUIAR, J.D’A.S.; COIMBRA, G.A.S.; AMARAL, J.H.L. Destinação de resíduos sólidos na 

área de abrangência do Centro de Saúde Nova York - cuidando do ambiente e saúde. 

Modalidade de apresentação: pôster.   2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. 

Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

45. MENDES, L.H.P.; PAIXÃO, L.R.; FERREIRA, B.S.M.; FERREIRA, B.; AGUIAR, J.D’A.S.; 

COIMBRA, G.A.S.; AMARAL, J.H.L. Promoção à saúde da criança que chia – abordagem 

multiprofissional de um grupo PET-Saúde da Família. Modalidade de apresentação: pôster. 

2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 

2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

46. DELFINO, E.M.; PAULA, E.C.; CASSINI, R.P.; COSTA, J.F.G.; SANTOS, V.P.F.; LIMA, F.C.; 

LOBO, R.C.; PONCIANO, A.A.; AMARAL, J.H.L. Oficinas com adolescentes grávidas – 

promovendo a saúde da mãe e do bebê por meio de uma abordagem multiprofissional. 
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Modalidade de apresentação: pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo 

Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

47. SANTOS, V.P.F.; FERNADES, M.G.S.; COIMBRA, G.A.S.; AGUIAR, J.D’A.S.; LIMA, F.C.; 

AMARAL, J.H.L. Promoção à saúde em domicílios com risco ambiental - área de 

abrangência da Unidade de Saúde Nova York.  Modalidade de apresentação: pôster. 2ª 

Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 

2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

48. ALVES, J.R., SOUZA, R.S., MAGALHÃES, J.P., BARCELOS, T.A., FARIA, L.M.R.A., SANTOS, 

R.P., SANTOS, L.C. Como está a prevalência de excesso de peso entre profissionais e 

usuários de um serviço da Atenção Primária à Saúde? Modalidade de apresentação: Pôster. 

2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 

2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

49. TÔRRES, L., SANTOS, R.P., SANTOS, L.C. Percepção sobre a humanização em grupo 

multiprofissional no âmbito da atenção primária à saúde. Modalidade de apresentação: 

Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de 

Setembro de 2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

50. DINIZ, C. F. G.; GOURSAND, F. A.; CARMO, L. B.; ANDRADE, C. G. S.; ROCHA, C. F. B.; 

ASSIS, L. C.; SANTOS, M. C.; SILVA, N. S.; PEREIRA, B. R. R.; MOURA, N. L. T.; 

GUIMARÃES, A. C. R.; MENESES, E. D.; NEIVA, V. C. R.; OLIVEIRA, V. R. M.; TAVARES, N. 

G. R.; ROCHA, L. M.; XAVIER, J.; PIMENTA, A. M. Oficina sobre sexualidade com 

deficientes auditivos da Escola Municipal José Maria dos Mares Guia. Modalidade de 

apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 

MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 

 

51. SOUZA, D. U. F ;ASSUMPÇÃO, A. F. A. ; FARIA, C. M. ; NOGUEIRA, A.L.; CARDOSO, C. L. 

Mutirão: Corpo + Cuidado = Saúde - Metodologia de Conscientização da População Idosa 

sobre a Importância do Preventivo Ginecológico. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª 

Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 

2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

52. ASSUMPÇÃO, A. F. A. ; SOUZA, D. U. F.; FARIA, C. M.; NOGUEIRA, A.L ; CARDOSO, C. L. 

Mapeamento de Hipertensos e Diabéticos de uma Equipe de Atenção À Saúde Primária.  

Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo 

Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 
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53. ASSUMPÇÃO, A. F. A.; SOUZA, D. U. F.; FARIA, C. M.; NOGUEIRA, A. L. ; CARDOSO, C. L. 

Promoção de Saúde com Portadores de Diabetes. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª 

Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 

2011. Faculdade de Medicina - UFMG . 

 

54. BRETAS, J. D.; ASSUMPÇÃO, A. F. A.; FARIA, C. M.; CARDOSO, C. L. Promoção à saúde: 

Grupo de mulheres do Centro de Saúde 1o de Maio. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª 

Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 

2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 

 

55. ASSUMPÇÃO, A. F. A.; SOUZA, D. U. F.; FARIA, C. M.; NOGUEIRA, A.L ; CARDOSO, C.L. 

Metodologia de Conscientização da População Idosa sobre a Importância do Exame 

Ginecológico. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo 

Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 

 

56. SILVA, C. F.; FERREIRA, L. O. F.; BAROSA, L. S. M.; MOURA, M. A. F.; REIS, J. V.; LEITE, L. 

O.; FONSECA, E.G.; MACHALA, C. C.; PALMIER, A. C. Aplicação de questionário na 

Unidade Municipal de Educação Infantil Jardim Guanabara: a importância da escuta para 

o planejamento de ações de educação em saúde. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª 

Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 

2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 

 

57. REIS, J. V.; PALMIER, A. C.; SANTOS, M. D. P. S. D.; NASSAU, M. A. Compreendendo a 

atenção básica à saúde: relato de experiência. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª 

Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 

2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

58. LEITE, L. O.; FONSECA,  E. G.; CALDAS, J. B.; SILVA, I. M.; SANTOS, M. P. S.; PALMIER, A. 

C. Análise dos riscos ambientais diagnosticados em 2010 e 2011 nos imóveis problemas 

da área de abrangência do CS Jardim Guanabara, Belo Horizonte, MG. Modalidade de 

apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG 

– 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 

 

59. FONSECA, E. G.; LEITE, L. O.; MORINELLI, V. R.; PEREIRA, C.Z.; PALMIER, A. C. A 

importância da interação escola – centro de saúde – universidade na formação acadêmica 

dos monitores PET-Saúde (2010) do curso de odontologia UFMG, sob a ótica do processo 

de promoção de saúde.  Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- 

Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de 

Medicina – UFMG.  
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60. FEREIRA, L. O.; SILVA, C. F.; MACHALA, C. C.; PALMIER,  A. C. Relato de experiência – 

participação no programa pelo trabalho em saúde. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª 

Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 

2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

61. BARBOSA, L. S. M.; MOURA, M. A. F.; SOUZA, C. B.; ABREU, S. A. A.; NASSAU, M. A.; 

PEREIRA, C. Z.; PALMIER, A. C. Metodologias de discussão grupal para aperfeiçoamento 

do trabalho dos agentes de combate a endemias no CS Jardim Guanabara. Modalidade de 

apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG 

– 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

62. SILVA, C. F.; FONSECA, E. G.; SILVA, I. M.; CALDAS, J. B.; REIS, J. V.; FERREIRA, L. O. F.; 

LEITE, L. O.; SANTOS, M. P. S.; PALMIER, A. C. Sexualidade e adolescência – projeto na 

escola estadual Prof. Bolívar de Freitas – CS Jardim Guanabara. Modalidade de 

apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG 

– 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 

 

63. BRITO, R. C. G.; CAMPOS, P. L.; CERQUEIRA, M. R.; REIS,  V. M.;  ABDUL, V.; MACHADO, P. 

S.; OLIVEIRA, P. I. D.; GONÇALVES, E.; DOMINGOS, D. A.; PEREIRA, A. K. Avaliação do 

perfil biopsicossocial de mães adolescentes, da área de abrangência do CS cachoeirinha 

no longo prazo após o parto. Modalidade de apresentação: pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- 

Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de 

Medicina – UFMG. 

 

64. BRANDÃO, A. G.; CAMPOS, M. C.; DIAS, M. F.; JORDÃO, N. A. F.; JUSTINO, M. I. C.; 

OLIVEIRA,  L.  P.; SILVA, C.  N.  M.  R.; SOARES, L. M.; SUGUINO, M. M.; CÂMARA, A. M. C. 

S. Grupo Respire Bem. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- 

Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de 

Medicina - UFMG  

 

65. BRANDÃO, A. G.; CAMPOS, M. C.; DIAS, M. F.; SOARES, L. M.; MASCARENHAS, B.C.; 

CÂMARA, A. M. C. S. Grupo Mulheres no Clima. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª 

Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 

2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 

 

66. CÂMARA, A. M. C.S.; SILVA, C. N. M. R.; SILVA, S. C. S. C. T.; DIAS, R.C. Grupo ativo: Uma 

ação dos acadêmicos do PET-Saúde voltada para os hipertensos moradores do bairro 

Milionários/ Belo Horizonte – MG . Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde 

e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de 

Medicina - UFMG  
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67. OLIVEIRA, I. V.; SILVA, L. F. Z.; SILVA, L. E. S.; PINTO, A. C. M.; TOLEDO, M. T. T.; LOPES, A. 

C. S. Auto-avaliação das atividades executadas pelo Grupo Tutorial Mariano de Abreu - 

Uma estratégia para aprimoramento pedagógico do grupo. Modalidade de apresentação: 

Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de 

Setembro de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 

 

68. TOLEDO, M. T. T.; ABREU, M. N. S.; LOPES, A. C. S. Aconselhamento sobre modos 

saudáveis de vida na Atenção Primária à Saúde. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª 

Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 

2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

69. SANTOS, A. L. S.; PINTO, A. C. M.; MIRANDA, B. C. G.; FERREIRA, N. L.; 

MENDONÇA, R. D.; LOPES, A. C. S. Construção de conhecimento sobre cidadania e saúde 

a partir de oficinas educativas. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e 

Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de 

Medicina – UFMG. 

  

70. FARIA, L. N.; PINTO, A. C. M.; LOPES, A. C. S. Análise das atividades iniciais do PET –

Saúde Mariano de Abreu na visão de dois preceptoras do Núcleo de Apoio  à Saúde da 

Família. Modalidade de apresentação: Pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo 

Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 

 

71. AMARAL, G.; FIGUEREDO, M.; ROSA, L.; XAVIER, C.;  ALVES, M.; ASSUNÇÃO,S.;  MENZEL, 

H. J. Grupo de caminhada do CS Cafezal, uma atividade voltada à saúde e qualidade de 

vida. Modalidade de apresentação: pôster.. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo 

Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina - UFMG  

 

72. GODINHO, W.; RABELO, N.; GAMBOGI, L.; BRAGANÇA, C.; FONSECA, R.; GUIMARÃES, L.; 

ALVES, M.; VIANA, S. Saúde em movimento: Uma intervenção por meio da dança de salão 

em busca da melhoria da qualidade de vida da população do aglomerado da Serra Vila 

Santana do Cafezal. Modalidade de apresentação: pôster. 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde 

de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina - 

UFMG  

 

73. GONÇALVES, S.; COSTA, A. C. S.; ALVES, M.; VIANA, S.; SA, A. F. B.; ZEBRAL, L. P.; 

RABELO, N. Projeto Saúde da Mulher do PET Saúde UFMG do Centro de Saúde Cafezal. . 

Modalidade de apresentação: pôster.  2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. 

Belo Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina – UFMG. 
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74. SILVA, C.R.A.; CUNHA, P.F.; SANTOS, R.P.; ZACARIAS, M.; SANTOS, L.C. dos. Percepção 

de saúde de usuários da atenção primária à saúde: a influência de fatores contextuais. 

Modalidade de apresentação: Pôster. 11º Congresso Nacional da SBAN (Sociedade Brasileira 

de Alimentação e Nutrição), Fortaleza, Ceará, junho de 2011. 

  

75. SANTOS, R.P; SANTOS, L..C. dos. Alimentação de usuários da atenção primária à saúde: 

caracterização e fatores associados. Modalidade de apresentação: Pôster. 11º Congresso 

Nacional da SBAN (Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição), Fortaleza, Ceará, junho de 

2011. 

 
76. TOLEDO, M. T. T.; ABREU, M. N. S.; LOPES, A. C. S. Aconselhamento e adesão a Modos 

Saudáveis de Vida entre usuários de Unidade Básica de Saúde: Diferenças entre 

participantes e não-participantes de Serviço de Promoção à Saúde. Modalidade de 

apresentação: Pôster. 11º Congresso Nacional da SBAN (Sociedade Brasileira de Alimentação e 

Nutrição), Fortaleza, Ceará, junho de 2011. 

 

77. SOUZA, C.S.; SANTOS, C.A. dos; OLIVEIRA, H. B. S. de; SANTOS, R. P.; ALMEIDA, L.M.R de; 

SANTOS, L.C. dos. Aconselhamento sobre modos saudáveis de vida: prática e adesão em 

usuários da atenção primária à saúde. Modalidade de apresentação: Pôster. IV COMAN e I 

Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição – I CONAN, Ouro Preto – Minas Gerais, junho de 

2011. 

 

78. SILVA, C.R.A.; CUNHA, P.F.; SANTOS, R..P.; ZACARIAS, M.; SANTOS, L.C. dos. Como é a 

percepção corporal de usuários de serviço de atenção primária à saúde? Modalidade de 

apresentação: Pôster. IV COMAN e I Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição – I CONAN, 

Ouro Preto – Minas Gerais, junho de 2011. 

  

79. AMARAL, J.H.L.; PALMIER, A.C.; VASCONCELOS, M.; ABREU, M.H.N.G. Experiência da 

Faculdade de Odontologia da UFMG no PET-Saúde da Família. Modalidade de 

apresentação: Pôster. 46ª Reunião Anual da ABENO. - 10 a 13 de agosto - Florianópolis (SC).  

 

80. AMARAL, M.A.; SILVA, G.A.M; MARCELO L.S; COSTA  A.P.; SANTOS L.M.  Assistência 

prestada às mulheres pelas Equipes de Saúde da Família no Centro de Saúde Padre 

Fernando de Melo: dando voz às puérperas. Modalidade de apresentação: Apresentação oral. 

. I Congresso Internacional de Enfermagem Obstétrica e Neonatal.  Belo Horizonte, MG – de 06 

a 08 de julho de 2011. 
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81. AMARAL, M.A.; PIMENTA A.M.; SANTOS, M.A.B.; COSTA A.P.; MACIEL T.B. Programa de 

Educação para o trabalho (PET) em Belo Horizonte/Brasil: uma proposta de formação 

multiprofissional na atenção básica de saúde. Modalidade de apresentação: pôster. XI 

Conferencia Iberoamericana de Educação em Enfermagem. Coimbra, Portugal – de 18 a 24 de 

setembro de 2011. 

 
82. ALVES, CRL.  A pesquisa participativa e a geração de tecnologias sociais – PET-Saúde da 

Família/UFMG. Modalidade de apresentação: palestra. 1º Encontro de Extensão da Faculdade 

de Medicina da UFMG, Belo Horizonte, 17 e 18 de maio de 2011. 

 
 

11. TRABALHOS ELABORADOS COMO ATIVIDADE DO PET-SAÚDE 2011 QUE ESTÃO 
PUBLICADOS EM REVISTAS, JORNAIS, BOLETINS, LIVROS E PERIÓDICOS 

 

 Todos os trabalhos apresentados na 2ª Mostra Pró-Saúde e Pet- Saúde de Belo Horizonte. Belo 

Horizonte, MG – 17 de Setembro de 2011. Faculdade de Medicina - UFMG serão publicados em um 

suplemento da Revista Médica de Minas Gerais, que está em fase de elaboração. 

 

 Trabalhos enviados para eventos que acontecerão em 2012: 

ALVES, J.R., SOUZA, R.S., MAGALHÃES, J.P., BARCELOS, T.A., FARIA, L.M.R.A., MATIAS, I.T.B., 

SOUZA, J.E., LACERDA, L.N.L.,MIRANDA, M.M., MOREIRA, P.,  SANTOS, R.P., SANTOS, L.C. 

Favorecendo a adoção de modos saudáveis de vida: experiência de sensibilização de profissionais e 

usuários da atenção primária à saúde. World Nutrition Rio 2012: Conhecimento, política e ação. 

Local: Rio de Janeiro, Brasil.  

 

 Artigos submetidos e aceitos para publicação: 

 

1. AMARAL, J.H.L.; PALMIER, A.C.; VASCONCELOS, M.; ABREU, M.H.N.G. Experiência da 

Faculdade de Odontologia da UFMG no PET-Saúde da Família. Anais da 46ª Reunião Anual da 

ABENO. Revista da ABENO, Londrina, v.11, n.1, p. 93-95, jun. 2011.   

 

2. ESCARCE, A. G. ; C, T. V. ; SOUZA, V. C. ; MOURAO, M. P. ; LEMOS, S. M. A.  Escolaridade 

materna e desenvolvimento da linguagem em crianças de 2 meses à 2 anos. Revista CEFAC 

(Impresso), 2012. (aceito) 

 

3. CASTRO, S. A.; CUNHA, J. A. S.; CASSIANO, J. G.; PACHECO, M. S. Estudantes de Terapia 

Ocupacional em vivência multidisciplinar na atenção básica na linha de cuidado a saúde do 

idoso: um relato de experiência. Revista Cadernos de Terapia Ocupacional UFSCar. (submetido) 

 

4. GONTIJO, E. G.; VAN PETTEN,A. V. N.; CASSIANO,J.C. A participação em atividades de vida 

diária de idosos com medo de cair.    Revista de Saúde Publica. (submetido) 

 



22 
 

5. KAZZI, F.M.; SCOPEL, R.R; CONCEIÇÃO, ACV; GUIMARÃES,L.C.; NOGUEIRA, M. LEMOS, S. 

M.A. Conhecimentos e práticas de equipes de saúde da família quanto à agenda de atenção 

integral à saúde da criança .Submetido à Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento 

Humano. (submetido) 

 

6. SILVA, S.L; MARIANO, A; NUNES, N.R.T; REBOLLEDO, R.S.; PIMENTA, A.F. LEMOS, S.M.A. 

Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 2 meses a 2 anos e fatores de 

risco,  em uma Unidade Básica de Saúde de Belo Horizonte - MG”. Revista Brasileira de Saúde 

Materno Infantil. (submetido) 

 

7. TOLEDO, M.T.T.; ABREU, M. N.; LOPES, A. C. S. Adesão a Modos Saudáveis de Vida mediante 

aconselhamento por profissionais da Atenção Primária à Saúde. Revista Panamericana de 

Salud Pública. (submetido) 

 

8. SANTOS, A.C.R. dos; OLIVEIRA, P.S.; CASTRO, R.C. de; Alves, S.L., SANTOS, L.C. A influência 

de fatores contextuais na percepção de saúde de usuários da atenção primária à saúde. 

Revista Pan Americana de Saúde Pública. (submetido) 

 

9. SOUZA, C. S., SANTOS, C. A., OLIVEIRA, H. B. S., SANTOS, R. P., ALMEIDA, L. M. R., SANTOS, 

L. C.. Aconselhamento sobre modos saudáveis de vida: prática e adesão em usuários da 

atenção primária à saúde. Revista Latino Americana de Enfermagem. (submetido) 

 
10. SILVA, C. R. A., CUNHA, P. F., SANTOS, R. P., ZACARIAS, M. SANTOS, L. C.. Percepção 

corporal de usuários adultos e idosos de serviço de atenção primária à saúde: caracterização 

e fatores associados. Revista de APS. (submetido) 

 
11. SILVA, C. A. C.; MIRANDA, M. M.; MELO, V. L. C.; MARES, V. S. L.; SANTOS, W.; MOREIRA, P.; 

SANTOS, L. C; SANTOS, R. P. Perfil da prática de atividade física regular entre os usuários de 

uma Unidade Básica de Saúde de Belo Horizonte – MG. Revista da Atenção Primária à Saúde. 

(submetido) 

 

 Trabalhos em fase de elaboração 

 

1. CAMARA, A. M. C. S.; BRANDÃO, A. G.; SILVA, C. N. M. R.  A importância da nutrição no 

tratamento do paciente diabético. 

 

2. CAMARA, A. M. C. S.; CAMPOS, M. C.; SANTOS, A. C. Percepção de saúde do paciente 

diabético. HGH 

 
3. CAMARA, A. M. C. S.; CASTRO, J. R.; RIBEIRO, B. A. O Impacto da atividade física na saúde do 

paciente hipertenso. 
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4. NUNES, M; SOUZA,V.C.; MOURAO,M.P. ; LEMOS, S. M. A. Desenvolvimento de linguagem e 

recursos do ambiente familiar de crianças de 2 a 24 meses.  

 

5. OLIVEIRA, L.L ; RODRIGUES,  V.; HENDRIX, M.
 
; REBOLLEDO, R.S.; PIMENTA, A.F. LEMOS, 

S.M.A. Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância e Caderneta de Saúde da 

Criança: análise da concordância na avaliação de crianças de 2 a 24 meses de idade. 

 
6. SILVA, A. F.; ROCHA, A.R.C.; SANTOS, A.L.S.; PEREIRA, C.A.; CARDOSO, T. S.; ALMEIDA, T.S.; 

SOARES,I.M.G.; LEMOS, S.M.A.  Relato de experiência de monitores e preceptores do PET- 

Saúde UFMG – Saúde da Criança 

 

7. PEREIRA, A.K. et al. Perfil biopsicosocial da adolescente no longo prazo após o prazo após o 

parto. 

8. PEREIRA, A.K. et AL. Situação vacinal do adolescente da área de abrangência do CS 

Cachoeirinha. 

 

 Materiais de Educação em Saúde produzidos pelos grupos tutoriais (Ver arquivos anexos) 

 Muitos artigos para periódicos estão em fase de elaboração em todos os grupos tutoriais com base 

nos resultados das pesquisas desenvolvidas nas Unidades de Saúde. Atualmente duas mestrandas 

estão desenvolvendo suas dissertações na Escola de Enfermagem e na Faculdade de Medicina da 

UFMG baseadas nos projetos de pesquisa do qual fazem parte no PET-Saúde da Família da UFMG 

(previsão de conclusão – março/2012). 

 

 
 

12. ATIVIDADES PET-SAÚDE 2011 (“EXTRA-PESQUISA”) 

 
O desenvolvimento dos projetos de pesquisa esteve acoplado a uma extensa gama de 

atividades de extensão e de inserção nos serviços oferecidos pela UBS à população. A intensidade 

destas atividades variou de grupo para grupo e de UBS para UBS em função das características das 

comunidades, do perfil dos tutores e preceptores e dos temas das pesquisas.  

 Todas as etapas desenvolvidas, desde o estabelecimento de um acordo de convivência até as 

oficinas de capacitação foram essenciais para possibilitar a implantação do grupo na UBS e certamente 

favoreceram a homogeneidade do grupo e coesão quanto aos objetivos do trabalho e proposta do PET.  

 A seguir serão apresentadas as atividades extra-pesquisa desenvolvidas em cada grupo tutorial. 

 

Grupo Tutorial Barreiro de Cima 

Foram realizadas as seguintes atividades: Acordo de convivência e planejamento de ações; 

Apresentação e empoderamento das atividades realizadas em 2011 por outro grupo tutorial na mesma 

unidade, como: Diagnóstico situacional da UBS Barreiro de Cima e da comunidade; Pesquisa qualitativa 

com os profissionais de saúde da UBS e leitura dos Periódicos científicos elaborados; Participação em 

eventos científicos, com publicação de resumos; Construção de portfólio; Capacitação dos monitores e 
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preceptores sobre grupos operativos, intervenções em modos saudáveis de vida, e alimentação 

saudável com convidados externos. Participação dos monitores nas reuniões das Equipes de Saúde da 

Família e Oficinas de Qualificação da Atenção Primária visando estreitar o vínculo e fortalecer a 

integração do PET com os profissionais da UBS; Atualização bimensal das informações do grupo tutorial 

no portal pró-saúde: http://www.portalprosaudebh.ufmg.br/linha.php?ini=1&&cod=ptu&&id=34 

A seguir alguns exemplos de intervenções: 

 Intervenção nos grupos de Hipertensos: A Unidade Básica de Saúde (UBS) Barreiro de Cima oferece, 

além de atendimentos individuais aos portadores de hipertensão, atendimento coletivo por meio de 

grupos operativos onde são desenvolvidas diversas atividades. Aproveitando estes encontros já 

existentes o grupo de monitores do PET Saúde propõe uma atividade de promoção de saúde 

enfatizando a prática de atividades físicas e hábitos alimentares saudáveis por meio da realização de 

oficinas. 

 Oficina Grupo de atividade física “Desafiando você mesmo” Inicialmente foi realizado um levantamento 

dos participantes da pesquisa realizada pelo grupo tutorial 2010/2011 e posteriormente apresentada a 

proposta de intervenção. Os participantes foram selecionados conforme os seguintes critérios: aqueles 

que classificaram sua saúde como razoável ou ruim e que não praticam atividade física ou praticam com 

frequência igual ou menor que dois dias por semana.A proposta de ação baseia-se em 

acompanhamento e avaliação da prática de caminhada realizada pelos usuários da UBS, 

complementada com orientações que motive a melhoria dos hábitos saudáveis de vida, estímulo à 

reflexões acerca da mudança de hábitos e  discussão sobre as dificuldades enfrentadas. Foram 

realizadas também aferições, medidas antropométricas, e prática de alongamento e/ou relaxamento. 

Todas estas atividades foram acompanhadas pelos monitores do PET-Saúde três vezes por semana em 

um grupo de caminhada já existente, que acontece duas vezes por semana, coordenado por um 

profissional da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes (SMAES), cabendo aos monitores do PET-

Saúde a responsabilidade de criar um horário extra para que, seja concluída a recomendação semanal 

de atividade física segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, onde são necessário de 30-

40 minutos de atividade física durante 3 dias na semana para que sejam atingidos os benefícios à saúde. 

Todas as atividades “extra-pesquisa” desenvolvidas, especialmente o empoderamento do grupo sobre 

etapas e periódicos elaborados em 2011, foram cruciais para o estabelecimento de intervenções na UBS 

Barreiro de Cima e em sua área de abrangência, com utilização de espaços comunitários como escolas, 

Igrejas, praças, dentre outros. Tudo isto foi relevante em proporcionar melhorias à comunidade, além de 

preparar o grupo para atingir os objetivos do trabalho e proposta do PET. Infere-se que as ações 

desenvolvidas, além da pesquisa, proporcionaram ao grupo uma visão holística da vivência e prática, 

favorecendo a formação e aperfeiçoamento de profissionais diferenciados para a Atenção Primária à 

Saúde.  

 

Grupo Tutorial Cachoeirinha 

Foram realizadas as seguintes atividades: 

 Grupos operativos Saúde Mental: atividades de acordo com sua área de atuação do aluno, com 

atividades lúdicas com os pacientes em sala de espera 

http://www.portalprosaudebh.ufmg.br/linha.php?ini=1&&cod=ptu&&id=34
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 Cantinho da dengue: Exposição na sala de espera do CS, elaborado pelos estudantes, com dados do 

CS e jogos para as crianças. 

 Grupo de desnutrição infantil com atividades educativas em nutrição infantil;  

 Grupo Anticoncepção: orientação sexual para os casais que optaram por métodos definitivos;  

 PSE: Os alunos participam de atividades lúdicas com os alunos em sala de espera: jogos, gincanas. 

 Intervenção sobre cartões de vacina em atraso identificada na pesquisa: oficina com ACS e técnicos. 

 Programa “Fala Sério”:organizado na semana do adolescente oficinas de temas de interesse do 

adolescente identificadas no PET I: “gravidez não planejada, como evitar”; “boca bonita pra beijar: 

cuidados com os dentes” 

 Trabalho na escola com alunos com suspeita de déficit de atenção: Juntamente com a educadora física 

do NASF, estão desenvolvendo trabalho corporal, preparando para festival de dança na escola. 

 

Grupo Tutorial Cafezal 

 Atividade 1: Acompanhamento dos setores do CS Cafezal - O acompanhamento dos setores do Centro 

de Saúde Cafezal foi realizado nas primeiras semanas do projeto com o objetivo de inserir os alunos no 

contexto do Centro.  Os alunos acompanharam os setores de acolhimento, atendimento médico, visitas 

domiciliares com os profissionais de enfermagem e medicina, vacinação, farmácia, agendamento de 

consultas e demais atividades realizados no local. Essa atividade foi essencial para a compreensão dos 

alunos em relação ao funcionamento do Centro de Saúde, assim como também propiciou o primeiro 

contato dos mesmos com a população atendida.  

 Atividade 2: Criação de um grupo de dança de salão como forma de intervenção para hábitos saudáveis 

de vida - As atividades iniciaram-se em 05/07/2011. No início do projeto foi realizada uma avaliação 

antropométrica e fisiológica com medições do peso, frequência cardíaca, pressão arterial, além das 

circunferências da cintura e quadril. Os participantes foram submetidos a um questionário com perguntas 

relacionadas à qualidade de vida. As aulas ocorrem duas vezes por semana e em todas as aulas são 

aferidas a frequência cardíaca e pressão arterial dos participantes. Após três meses de atividade o 

participante irá responder ao questionário inicial, novamente, e será refeita a rotina de avaliações 

completa. Os resultados serão registrados e passarão por análise estatística para avaliar os efeitos da 

dança. 

 Atividade 3: Grupo “Sexualidade consciente” - Tendo em vista os objetivos do PET-Saúde, esse projeto 

visa traçar uma ação que corresponda às necessidades das mulheres da comunidade da Vila Santana 

do Cafezal. Para traçar o perfil dessa mulher, foi elaborado um questionário quali-quantitativo abordando 

temas como escolaridade, perspectiva de vida, violência doméstica, saúde, condições socioeconômicas 

e maternidade. Esse questionário foi aplicado em uma amostra de 10% da população de usuárias 

assistidas no Centro de Saúde Cafezal. Nos 100 questionários coletados, foi observado que 29% das 

entrevistadas foram mães antes dos 18 anos. Em posse desses dados e através de discussões sobre 

grupos operativos com a equipe de saúde supracitada, observou-se dificuldade em alcançar resultados 

significativos com a população (diabéticos, hipertensos, grávidas e etc.) devido à falta de adesão. A partir 

dessas discussões e dos resultados obtidos nos questionários, viu-se a necessidade de ações mais 

efetivas o quanto antes. Decidiu-se, então, em parceria com o projeto “Casa da Criança”, realizar grupos 
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de orientação sexual com meninos e meninas de 11 a 14 anos baseando-se nos “Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Orientação Sexual” do Mec. A intenção desses grupos é promover um reflexão 

junto aos  adolescentes sobre a conscientização corporal de si e do outro, da saúde, da necessidade de 

respeito mútuo, além de conscientizá-los das consequências de seus atos (DSTs, gravidez, autoestima, 

etc.) tanto positivas quanto negativas permitindo escolhas responsáveis. 

 Atividade 4: Grupo de Gestantes - O objetivo das reuniões é a promoção o conhecimento e discussão de 

temas ligados à gravidez, por meio de atividades expositivas, práticas e rodas de conversa entre as 

gestantes e a equipe multiprofissional. 

 Atividade 5: Orientações nutricionais, sobre atividade física, hipertensão, obesidade, diabetes e outros 

assuntos relevantes - Foram elaborados cartazes e outros materiais de informação sobre diversos 

aspectos relevantes de saúde e prevenção 

 Atividade 6: Campanha de Vacinação - Os alunos participaram na campanha de vacinação no 30 de 

abril, assistindo e ajudando nas atividades. 

 

Grupo Tutorial Heliópolis 

 Oficina sobre sexualidade com os deficientes auditivos: teve como objetivo realizar atividades educativas 

sobre promoção da saúde com ênfase na temática sexualidade. A metodologia foi desenvolvida após 

demanda institucional. A diretora da escola José Maria dos Mares Guias apresentou a demanda para ser 

trabalhada com os adolescentes, e por meio da temática escolhida o grupo tutorial do PET-Saúde 

Heliópolis montou a oficina e um questionário que está sendo aplicado antes e após a ação. A 

participação do adolescente nas atividades está condicionada à autorização dos pais, assinando o termo 

consentimento livre e esclarecido. A oficina tem duração de duas horas e acontece durante o horário 

letivo. 

 Oficinas com alunos da 4ª série: que tiveram como objetivo realizar atividades educativas sobre 

promoção da saúde com ênfase nas temáticas sexualidade, modificações no corpo na adolescência e 

higiene corporal. A metodologia foi desenvolvida após demanda institucional. A diretora da escola José 

Maria dos Mares Guias apresentou a demanda para ser trabalhada com os adolescentes, e através da 

temática escolhida o grupo tutorial do PET-Saúde Heliópolis montou a oficina e um questionário que está 

sendo aplicado antes e após a ação. A participação do adolescente nas atividades está condicionada à 

autorização dos pais, assinando o termo consentimento livre e esclarecido. A oficina tem duração de 

duas horas e acontece durante o horário letivo. 

 Oficinas sobre DST com alunos de 7ª a 8 ª série: que tiveram como objetivo realizar atividades 

educativas sobre promoção da saúde com ênfase na temática doenças sexualmente transmissíveis 

(DST). A metodologia foi desenvolvida após demanda institucional. A demanda pelo tema DST veio da 

escola Hilda Rabelo. Os monitores do PET-Saúde Heliópolis montaram uma oficina e um questionário, 

que será aplicado antes e após a ação em doze turmas diferentes, de 7ª e 8ª séries. Obter a autorização 

dos pais, recolhendo a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. A oficina tem duração 

de duas horas e acontece durante o horário letivo. 

 

Grupo Tutorial Jardim Alvorada: 

 Visitas domiciliares ao logo do ano 
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 Grupos Operativos  

 Campanha da VACINA- Abril de 2011 

 SEMANA do IDOSO – 19 e 20 de outubro 

 SHOW de Talentos da 3ª idade 

 Confecção de cartilha de orientação para diabéticos acamados 

 Confecção de cartilha -- orientações para evitar a Leishmaniose 

 Confecção de cartilha-conhecendo a UBS.  

 

Grupo Tutorial Jardim Guanabara: 

 Projeto na Escola Estadual Professor Bolivar de Freitas 

Objetivos Gerais: Orientar os alunos sobre os cuidados básicos de higienização corporal; Informar aos 

alunos os principais sintomas, forma de contágio e características em geral das principais doenças 

sexualmente transmissíveis; Apresentar aos alunos os principais métodos contraceptivos bem como 

suas vantagens e desvantagens, custos, indicações e o que é ofertado pelo SUS. Esclarecer os alunos 

sobre o fluxo de atendimento no CSJG.  

Objetivos Específicos Odontologia: Informar sobre as principais doenças com manifestações bucais que 

podem ser transmissíveis, principalmente através do beijo (candidíase, GUN, Herpes simples, Papiloma 

Vírus e etc); Relacionar higienização bucal, estética, relacionamento (namoro, paquera, conquista); 

Apresentar e orientar sobre o serviço público odontológico oferecido no CSJG; Promover a autonomia na 

busca de informações sobre o funcionamento das redes de atenção à saúde; 

Objetivos Específicos da Enfermagem: Analisar juntamente com os alunos os vários aspectos que 

envolvem o termo sexualidade;Refletir sobre os aspectos que abrangem a sexualidade de um indivíduo; 

Estimular à busca do auto-conhecimento, dos direitos e deveres do adolescente dentro da sociedade. 

Objetivos Específicos da Medicina: Orientar os alunos em relação aos sistemas genitais feminino e 

masculino. Informar quanto aos principais métodos contraceptivos existentes, destacando vantagens e 

desvantagens de cada um e ressaltando aqueles que também protegem das DST. Estimular a busca 

desses métodos no CSJG. 

 Projeto na Unidade de Educação Infantil Jardim Guanabara 

Objetivos Gerais: Orientar os funcionários da UMEI Jardim Guanabara em relação aos cuidados básicos 

de saúde voltados para as crianças; Informar os contatos existentes e as unidades de saúde que podem 

ser procuradas na ocorrência de algum acidente com as crianças dentro da escola; Esclarecer os 

funcionários da forma como se dá o fluxo na rede de serviços de atenção à saúde; 

Objetivos Específicos: Observar a área física da UMEI identificando situações e lugares que podem 

propiciar a ocorrência de acidentes e agravos à saúde da criança; Levantar as necessidades específicas 

dos funcionários da UMEI para posterior intervenção; Orientar os funcionários quanto aos primeiros 

socorros voltados para as crianças, prevenção de acidentes e doenças infectocontagiosas; Apresentar a 

rede de atenção à saúde do município aos funcionários da unidade; Orientá-los em relação aos fluxos de 

atendimento nos serviços de saúde; Promover a autonomia na busca de informações sobre o 

funcionamento das redes de atenção à saúde;  
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 Projeto para adoção de metodologias de discussão grupal no aperfeiçoamento do trabalho dos 

agentes de combate às endemias no Centro de Saúde Jardim Guanabara. Objetivo: Observar a 

possibilidade de melhoria na auto-estima e no desempenho profissional das equipes de agentes de 

combate às endemias (ACE), através da realização de reuniões para auto avaliação e exposição de 

dúvidas, sugestões e questionamentos, focalizando o caso do CSJG, pertencente à regional norte de 

belo horizonte. 

 

Grupo tutorial Jardim Montanhês 

 Grupo de atividade fisica da 3ª idade ( Reviver). Participação nas atividades do grupo, com 

estímulo e orientações  

 Trabalho sobre a força de preensão. Avaliação da saúde de idosos através da força de 

preensão.  

 Cartilhas do ACS e do SUS 

 Fluxograma de atendimento na UBS 

 Grupo de cuidador. Iniciação e instalação de novo grupo comunitário. 

 

Grupo Tutorial Mariano de Abreu 

Baseado na análise dos resultados das pesquisas qualitativa e quantitativa realizadas durante o 

PET-Saúde 2009, constatou-se pouca orientação sobre modos saudáveis de vida realizada pelos 

profissionais de saúde direcionada aos usuários da Unidade Básica de Saúde (UBS). Pode-se inferir que 

esse aconselhamento torna-se difícil principalmente, pela falta de capacitação por parte dos profissionais 

da UBS sobre como poderiam sensibilizar os usuários a adotar modos de vida saudáveis. Essa 

dificuldade pode ser decorrente da falta de conhecimento para promover a orientação adequada, pouco 

tempo disponível para as consultas e a não adesão dos profissionais aos hábitos de vida saudáveis. 

Portanto, fez-se necessária a criação de estratégias que sensibilizassem os profissionais de 

saúde da UBS em relação à sua própria adesão aos modos de vida saudáveis e à importância de se 

orientar esses hábitos, para que assim, possam garantir uma melhor qualidade de vida a seus pacientes. 

Apresenta-se a seguir as etapas de sensibilização e intervenção junto aos profissionais. Em 

fevereiro de 2011 foi realizado um Diagnóstico Institucional do Centro de Saúde Mariano de Abreu e a 

partir dele foi elaborado um plano estratégico de intervenção com um cronograma contemplando as 

atividades de sensibilização no período de março a junho de 2011 e as intervenções de agosto a 

novembro de 2011.  Cabe ressaltar que cada etapa é constituída de atividades, que apesar de terem 

sido apresentadas em sequência, algumas ocorreram simultaneamente.  

As atividades realizadas na sensibilização dos profissionais de saúde tiveram duração média de 

aproximadamente 30 minutos, visando manter a atenção sem que se tornasse algo cansativo. Além 

disso, foi respeitado o funcionamento da UBS, sem prejudicar os usuários. Destaca-se que a maioria das 

atividades ocorreram durante as reuniões das equipes de saúde da família, que acontece semanalmente 

em horário pré-estabelecido. 

Os passos da etapa de sensibilização, assim como suas descrições seguem abaixo: 

1º Passo: Proporcionar opções de lanches diferentes e saudáveis, além de oferecer orientações sobre a 

realização de um almoço mais saudável. Durante dois meses foram preparados alguns lanches rápidos e 
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saudáveis pelos alunos do PET para os funcionários do centro de saúde, que tiveram a oportunidade de 

perceber outras possibilidades de refeições rápidas e, fácies de serem preparadas na UBS, porém mais 

saudáveis que as que estão habituados a fazerem. 

2º Passo: Proporcionar no espaço da garagem, uma vez por semana aula de alongamento e 

relaxamento. 

Avaliação das intervenções: 

Foram desenvolvidos pelo grupo para a avaliação do impacto das intervenções realizadas junto 

aos profissionais, dois instrumentos de coletas de dados. Estes foram aplicados antes do início das 

atividades de intervenção (30/06/11 a 15/07/11) e serão reaplicados ao final, para posterior análise dos 

resultados. Antes de se iniciarem as entrevistas, foi realizado o treinamento dos monitores, sendo estes 

acompanhados diariamente pelos preceptores durante a coleta. 

Na etapa das intervenções, estão sendo realizadas oficinas junto aos profissionais, explorando 

os temas relacionados à promoção da saúde e modos saudáveis de vida, conforme descrito abaixo. Em 

cada oficina são entregues cartilhas confeccionadas pelo GT MA com base nos resultados da pesquisa 

qualitativa realizada com os profissionais da UBS no final de 2009 e início de 2010. Essas cartilhas 

contêm falas de profissionais contrastadas com referenciais teóricos. Foram impressas no Distrito 

Sanitário Leste, em quantitativo suficiente para o número de profissionais da UBS.  

 

Grupo Tutorial Milionários 

 Foram realizadas as seguintes atividades: 

 A comunicação como estratégia de humanização em um posto de coleta da APS. 

 Sala de espera da Odontologia. 

 Participação no colegiado gestor. 

 Participação nas reuniões da comissão local de saúde. 

 Reunião de matriciamento NASF e saúde mental. 

 Grupos de puericultura (5 e 9 meses). 

 Grupo mamãe-bebê (em continuidade na unidade). 

 Grupo de 11 meses. 

 Grupo comunidade Promoção de Modos saudáveis de Vida (em continuidade na unidade). 

 Grupo Respire bem: Prevenção, tratamento medicamentoso, tratamento não farmacológico, 

cuidados ambientais e hábitos de vida saudáveis. Público Alvo: Pais e familiares de crianças de 0 a 

5 anos com asma. 

 

Grupo Tutorial Nova York 

Estão sendo desenvolvidos três projetos: 

 Destinação de resíduos sólidos na área de abrangência do Centro de Saúde Nova York. Foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: Revisão do projeto original; Elaboração do material 

instrucional; Atividade educativa na sala de espera do Centro de Saúde; Apresentação do projeto em 

eventos acadêmico-científicos; Atividades de planejamento e avaliação das ações; Capacitação da 

equipe.  
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 Promoção à saúde da criança que chia. Foram desenvolvidas as seguintes atividades: Elaboração 

do projeto; discussão do projeto com a equipe de saúde; Mapeamento da população infantil que faz 

uso de medicação para o controle da asma; Elaboração de roteiro para observação das condições 

dos domicílios onde residem as crianças; Realização de visitas domiciliares para orientação dos 

cuidadores sobre as condições do ambiente do domicílio e a sua relação com as crises de asma; 

Apresentação do projeto em eventos acadêmico-científicos; Atividades de planejamento e avaliação 

das ações; Capacitação da equipe. 

 Gravidez na adolescência - promovendo a saúde da mãe e do bebê. Foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: Elaboração do projeto; Discussão do projeto com a equipe de saúde; 

Mapeamento das adolescentes grávidas na área de abrangência da UBS; Elaboração de 

questionário para construção do perfil das adolescentes; Organização das oficinas: temas e método; 

Realização das oficinas até o momento do nascimento do bebê; Após o nascimento será realizado o 

acompanhamento da mãe e do bebê durante o puerpério; Apresentação do projeto em eventos 

acadêmico-científicos; Atividades de planejamento e avaliação das ações; Capacitação da equipe.  

 

Grupo Tutorial Padre Fernando de Melo 

 Avaliação das potencialidades e dificuldades enfrentadas pelo CSPFM para a prestação de 

atendimento à clientela feminina do CSPFM. Discussão com as Equipes Saúde da Família sobre os 

achados, elaboração de propostas de melhoria do serviço e implementação de propostas. 

 Realização de Grupos de Discussão no CSPFM tendo como os temas Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher, segundo publicações do Ministério da Saúde e Protocolos de 

Atendimento à Mulher, segundo publicações da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte em 

acordo com o Ministério da Saúde. 

 Participação no planejamento e desenvolvimento do evento intitulado “Dia Delas” realizado de 

evento realizado no Centro de Saúde Padre Fernando de Mello no dia 09/07/2011. O objetivo desta 

proposta foi aumentar a cobertura de coleta de exame citopatológico do colo uterino e exame de 

mama na população feminina entre 20 e 59 anos, residente na área de abrangência do Centro de 

Saúde. Buscou-se também a sensibilização das usuárias para o autocuidado e a promoção da 

saúde. 

 Continuidade do Projeto Caminhada, iniciado em 2010 pela equipe do PET, tendo como objetivo a 

conscientização dos usuários para a importância da adoção e manutenção de hábitos de vida 

saudáveis. Atividade realizada no Parque Ecológico Renato Azeredo acompanhada de ações 

educativas referentes à promoção da saúde. 

 Continuidade do “Projeto de Qualificação da Assistência à Mulher Portadora de Doenças Crônicas”. 

Esse projeto tem como princípio a abordagem multidisciplinar às usuárias, objetivando a melhoria do 

atendimento e a busca da integralidade da assistência. As usuárias identificadas pelas ESF são 

avaliadas pela Equipe do PET após visita domiciliar e análise de prontuários. É elaborado um plano 

de cuidado com enfoque multiprofissional e juntamente com a ESF são discutidas as estratégias de 

promoção da saúde a serem utilizadas. 

 Participação no Grupo de Cuidadores dos Idosos: “Cuidando de quem Cuida”, um projeto idealizado 

pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para a qualificação e assistência aos familiares dos 
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idosos, enfocando-se também a importância do estímulo ao autocuidado. A equipe do PET participa 

do planejamento, desenvolvimento e avaliação dos encontros com os cuidadores. 

 Participação no grupo de convivência “Pinta e Borda”, sob coordenação da assistente social do 

CSPFM. Este é um grupo predominante de mulheres, sendo um espaço de promoção da saúde e 

fortalecimento de vínculo com as usuárias. 

 Inserção dos alunos do PET no grupo Lian Gong em desenvolvimento no Centro de Saúde, em 

parceria com o Serviço de Fisioterapia do NASF. Os encontros são semanais com a participação de 

monitores do PET. 

 Participação no projeto de Gestão Clínica, que tem por base o atendimento compartilhado para o 

paciente diabético. Os monitores participam juntamente com seus preceptores nas reuniões 

promovidas pelas diferentes ESF. 

 Participação em campanhas de vacinação realizadas no CSPFM (Mês de abril: campanha de 

vacinação de idosos. Meses de junho e agosto: vacinação infantil). 

 Discussão sobre o tema “Violência contra a mulher” com a participação da Drª Clara de Jesus 

Marques Andrade. Apresentação e debate sobre o trabalho desenvolvido anteriormente no Centro 

de Saúde Padre Fernando de Melo sobre a percepção dos profissionais de saúde e usuárias sobre 

violência doméstica. 

 Participação dos monitores do PET na reorganização do sistema de arquivos do setor de saúde 

bucal, visando a melhoria da assistência prestada aos usuários do CSPFM. 

 Participação dos monitores e preceptores do PET nas Oficinas de Qualificação da Assistência na 

Atenção Básica de Saúde promovidas pela Prefeitura de Belo Horizonte.  

 Criação do site para divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo tutorial PET/mulher no 

Centro de saúde Padre Fernando de Melo. 

 

Grupo Tutorial Primeiro de Maio: 

Foram realizadas as seguintes atividades: 

 Acolhimento dos idosos no centro de saúde; 

 Rodízio dos novos alunos por todos os setores do CS: acolhimento, consultas, recepção, farmácia, 

sala de vacinas, campanhas, odontologia, gerência e grupos; 

 Visitas domiciliares com diversos profissionais; 

 Participação de atividades no Núcleo de Apoio à Saúde da Família; 

 Visitas nos espaços comunitários do Bairro: Academia da Cidade, ONG “Turminha Alegre”, 

Associação de Moradores do bairro Primeiro de Maio e grupo de ginástica Lian Gong; 

 Elaboração e realização do “4º Mutirão da Saúde na Melhor Idade: Corpo + Cuidado = Saúde”; 

 Elaboração e realização do “5º Mutirão da Saúde na Melhor Idade: Ativa-Idade”; 

 Elaboração dos diversos trabalhos apresentados em eventos (listados em outra seção); 

 Reuniões semanais dos alunos com seus preceptores; 

 Estudo de textos pertinentes com as atividades de Atenção Primária à Saúde; 

 Reuniões quinzenais com a todo o grupo tutorial; 
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 Confecção de portfólio sobre as atividades realizadas e suas reflexões e teorizações sobre as 

mesmas; 

 Semana do Idoso: Bingo da Melhor Idade; 

 Semana do Idoso: visita ao Museu Abílio Machado;  

 "Semana do Idoso: apresentação de coral"; 

 Semana do Idoso: Dia da Saúde;  

 Semana do Idoso: Roda de Cantiga; 

 Visitas e participação em alguns eventos no CRAS; 

 Participação na entrega de glicosímetros aos idosos; 

 Auxílio na atualização dos envelopes de prontuários dos usuários do CS; 

 Participação da reunião geral do CS 1º de Maio; 

 Vídeo Conferência sobre o Programa Mais Vida; 

 Participação no Programa Saúde na Escola; 

 Coleta de informações junto aos usuários acima de 50 anos sobre atendimento básico à saúde antes 

e depois do SUS; 

 Coleta de informações junto aos usuários sobre o “ser idoso” e aplicação do questionário “a 

concepção sobre a velhice"; 

 Reunião com ACS sobre suas demandas pessoais para formação de um grupo de cuidado com os 

mesmos e realização do grupo; 

 Confecção do material para a Conferência Local de Saúde; 

 Visita a outros Centros de Saúde da região; 

 Participação na 7ª Oficina de Qualificação da Atenção Primária à Saúde em Belo Horizonte – 

Abordagem Familiar; 

 Participação na reunião do Projeto Maior Cuidado; 

 Participação na reunião do Projeto Cuidador Familiar – Regional Norte; 

 Participação em reuniões de equipes do PSF no CS 1º de Maio; 

 Estratificação da equipe azul de idosos hipertensos; 

 Elaboração do projeto “Grupo de mulheres”; 

 Elaboração do projeto “Olhar multidisciplinar sobre a ferida crônica” 

 Busca no sistema Gestão por dados relativos a idosos com: hipertensão, diabetes do tipo I e II; 

 Busca no sistema Gestão por dados relativos a idosos com: PSA, exames ginecológicos; 

 Levantamento dos cuidadores de idosos frágeis das equipes azul e amarela; 

 Busca de material de divulgação para idosos: cartilhas, folders, cartazes. 

 

Grupo Tutorial São Bernardo: 

 Oficinas em sala de espera: Alimentação saudável: Os monitores apresentam cartazes que 

representariam as três principais refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar). A partir de 

recortes de revistas juntamente com o grupo são montadas essas refeições e em seguida os 

monitores incentivam a participação de todos no sentido de melhorar esses alimentos. Lembram 

algumas doenças como hipertensão e diabetes que podem ser evitadas com algumas mudanças – 
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levantar a importância na redução do consumo de sal e açúcar (uso de temperos alternativos como 

orégano e salsinha e controle na ingestão de doces e de refeições ricas em carboidratos). Para 

finalizar são distribuídas frutas para o grupo. 

 Mulheres no climatério – grupo operativo. As atividades com as mulheres no climatério iniciaram em 

agosto sob coordenação da ginecologista da UBS e têm tido uma adesão surpreendente. Os 

preceptores e monitores do PET têm participado ativamente: uma das preceptoras, que é 

fisioterapeuta do NASF, juntamente com alguns monitores liderou uma reunião com orientações 

sobre incontinência urinária. Uma das monitoras que faz odontologia, juntamente com os 

odontólogos da UBS, conduziu uma reunião sobre saúde bucal. Já está programada para o mês de 

outubro reunião com participação da monitora do PET aluna da fonoaudiologia. Participação das 

atividades que o seu preceptor está designado no seu dia- a dia como visitas domiciliares, reuniões 

do NASF e grupos operacionais. 

 

Grupo Tutorial São Gabriel: 

Foram realizadas as seguintes atividades: 

 Programa de saúde bucal na UMEI São Gabriel 

 Programa palestra na sala de espera: apresentação de temas de prevenção e controle de doenças 

crônico-degenerativas, posse responsável de animais de estimação na sala de espera da unidade. 

 Programa de informação para a terceira idade: palestras educativas para o grupo da terceira idade 

sobre: saúde bucal, prevenção e cuidados com próteses dentárias, prevenção de doenças crônico-

degenerativas. 

 Desenvolvimento de atividades multidisciplinares de assistência multisetorial junto ao grupo 

“sentinelas da vida” de prevenção contra riscos sociais: atuação em 40 domicílios notificados com 

diferentes demandas de necessidade de saúde, fragilidade social, infraestrutura física, demanda de 

educação, dentre outras. Nesta ação são desenvolvidos trabalhos indivíduos e coletivos para 

melhorias das condições gerais do domicílio, peri-domicilio e suporte social para famílias que 

apresentam algum risco a si mesmas e à comunidade por terem sido notificados quanto às 

exigências sanitárias propostas pelos ACS e agentes de endemia da unidade. 

 Desenvolvimento da 3
a
 semana de educação em saúde que acontecerá entre os dias 17 e 21 de 

outubro de 2011, com palestras sobre temas solicitados pelos usuários ou por funcionários da 

unidade que abordavam: saúde e ambiente, saúde da mulher, saúde do idoso, além de uma gincana 

de arrecadação de material reciclável junto à ASMARE na escola estadual Osvaldo França Júnior. 

 

Grupo Tutorial São Marcos: 

 Projeto de Vida dos Adolescentes: Realização de uma atividade de extensão com cerca de 50 

alunos adolescentes (com idade entre 10 e 14 anos de ambos os sexos) da sala da integrada da 

Escola Municipal Henriqueta Lisboa, localizada no Bairro São Marcos. O projeto trabalhou a 

construção de um projeto de vida segundo os pilares da educação descritos pela Unesco (aprender 

a ser, aprender a conviver, aprender a aprender e aprender a fazer). Para a construção do projeto 

contamos com a orientação da artista plástica Dulce Helena Couto. Foram realizadas ao todo 10 

oficinas com os alunos no espaço físico da escola com duração de 2:30 horas cada abordando 
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temas como o nome e seu significado, meu auto-retrato, a família e sua origem, o ser adolescente, 

quem são meus ídolos, o que eu gosto e quais são os meus sonhos. Realizada na Escola Municipal 

Henriqueta Lisboa no período de maio de 2011 a julho de 2011 

 Circuito da Saúde: Realização de uma atividade de extensão com alunos da Escola Henriqueta 

Lisboa objetivando a educação e orientação referente aos cuidados de higiene corporal e hábitos 

alimentares. O trabalho foi realizado juntamente com as residentes de pediatria do Hospital das 

Clínicas da UFMG. Na data determinada, foram realizadas brincadeiras em forma de circuito, onde 

os alunos, distribuídos em grupos, passaram por estações diferentes que abordaram aspectos da 

saúde como a dieta alimentar, a higiene bucal, a higiene corporal. Foram realizadas orientações 

como a importância e a forma correta de escovar os dentes, de lavar as mãos bem como a 

importância de uma dieta saudável. Realizada na Escola Municipal Henriqueta Lisboa em 22 de julho 

de 2011 

 Semana do Adolescente: Realização de várias atividades de extensão no espaço físico do Centro de 

Saúde São Marcos com o objetivo de mostrar e valorizar o adolescente na população local, orientar 

a importância da família no desenvolvimento e na educação do adolescente, orientar os 

adolescentes sobre seus direitos e deveres, sobre aspectos importantes da sexualidade e sobre a 

violência doméstica. As atividades realizadas foram as seguintes: 

o Dia 19/09/2011: Apresentação de percussão por alunos adolescentes da Escola Municipal 

Henriqueta Lisboa na recepção do Centro de Saúde. Posteriormente, realização de um 

debate e sensibilização dos alunos sobre a importância dos jovens na formação da 

sociedade. 

o Dia 20/09/2011: Realização de uma oficina no Centro de Saúde com alunos(as) 

adolescentes da Escola Municipal Henriqueta Lisboa sobre sexualidade, ministrada pela 

ACS Reni Aparecida Alves de Oliveira. 

o Dia 21/09/2011: Realização de uma oficina no Centro de Saúde com alunos(as) 

adolescentes da Escola Municipal Henriqueta Lisboa sobre sexualidade, ministrada pela 

ACS Reni Aparecida Alves de Oliveira. 

o Dia 22/09/2011: Apresentação de uma peça de teatro na recepção do Centro de Saúde 

peolo grupo teatral “Chica Tanga”, com posterior conversa com a platéia sobre a importância 

da família no desenvolvimento e na educação do adolescente. Para esta atividade, foi 

realizado um convite às famílias moradoras de um condomínio residencial próximo ao centro 

de Saúde para assistirem ao teatro e participarem do debate.  

o Dia 23/09/2011: Debate com alunos da Escola Municipal Henriqueta Lisboa sobre violência 

contra o adolescente. Palestra ministrada pela Carla Anunciativa Carvalho, membro da 

Comissão Local de Saúde do São Marcos. 

 

Grupo Tutorial Santa Mônica 

Em abril de 2011, o grupo tutorial fez um diagnóstico situacional do centro de saúde Santa Mônica. Por 

meio da observação de setores do centro de saúde e de entrevistas com Agentes Comunitários de 

Saúde e de outros trabalhadores, os monitores coletaram informações e dados diversos sobre as 

equipes de saúde, como número de famílias, número de pessoas por família, renda salarial média, 
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escolaridade, tipo de moradia, saneamento básico, doenças mais prevalentes, entre outros. Esse 

material foi apresentado e discutido no grupo tutorial e encaminhado para a gerência do centro de saúde. 

O trabalho possibilitou uma maior aproximação dos monitores com o contexto social da população do 

bairro Santa Mônica para que desse início o trabalho do grupo. No mesmo período foi feito o diagnóstico 

situacional das unidades de educação infantil de financiamento público e privado da área de abrangência 

do centro de saúde. Foram visitadas cinco instituições nas quais ocorreu visita técnica e entrevista com 

os diretores. 

 

 

 
13. PESQUISA(S) EM ANDAMENTO 

 

O quadro a seguir apresenta a distribuição das linhas de pesquisa segundo o curso do tutor e as UBS 

sede. A composição dos grupos tutoriais está relacionada no anexo, onde são apresentados os 

resultados parciais e especificidades de cada pesquisa. 

 

Distribuição das linhas de pesquisa por curso do tutor e UBS sede 

Linha de pesquisa Curso do Tutor UBS sede 

Avaliação das Linhas de Cuidado por 
Ciclos de Vida: Saúde da Criança 

Medicina São Bernardo 

Fonoaudiologia Santa Mônica 

Avaliação das Linhas de Cuidado por 
Ciclos de Vida: Saúde do Adolescente 

Medicina Cachoeirinha / São Marcos 

Enfermagem Heliópolis 

Avaliação das Linhas de Cuidado por 
Ciclos de Vida: Saúde da Mulher 

Enfermagem Padre Fernando de Melo 

Avaliação das Linhas de Cuidado por 
Ciclos de Vida: Saúde do Idoso 
 

Psicologia Primeiro de Maio 

Medicina Jardim Montanhês 

Farmácia/Terapia 
Ocupacional 

Jardim Alvorada 

Promoção de Modos de Vida Saudáveis 
 

Educação Física Cafezal 

Fisioterapia Milionários 

Nutrição 
Mariano de Abreu/ Barreiro de 
Cima 

Interface Saúde e Ambiente 
 

Odontologia Nova York/Jardim Guanabara 

Medicina Veterinária São Gabriel 

 

 

14. CASO O PROJETO TENHA DESENVOLVIDO NO ÚLTIMO SEMESTRE AÇÕES 
RELACIONADAS ESPECIFICAMENTE ÀS TEMÁTICAS ABAIXO, DESCREVA-AS 

SINTETICAMENTE:  
REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO E INFANTIL; QUALIFICAÇÃO DO 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E MAMA; URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA; E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CUIDADOS AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL, 

CRACK E OUTRAS DROGAS. 
 

 Sobre a redução da mortalidade materna e infantil 



36 
 

Embora estejam em andamento linhas de pesquisa na área de saúde da criança e da mulher, o 

enfoque adotado não é especificamente o da redução da mortalidade materna e infantil. No entanto, em 

maio de 2011, por demanda da Gerência de Assistência da SMS-Belo Horizonte (Área Técnica Saúde da 

Mulher), foi realizada uma reunião com todos os tutores do PET-Saúde da Família onde foram 

apresentados os indicadores e metas desta gerencia com relação a assistência à mulher no município. 

Nesta oportunidade foi pactuada a extensão das intervenções de todos os 16 grupos tutoriais com o 

objetivo de desencadear discussões e ações direcionadas ao cumprimento das metas de melhoria dos 

indicadores de saúde da mulher. Isto significa que além dos grupos que desenvolvem pesquisa-extensão 

com temas relacionados a criança, aos adolescentes e a mulher, todos os outros também se envolveram 

com a temática de uma forma ou de outra, conforme pode ser visto nas atividades extra-pesquisa e nas 

pesquisas em andamento. 

 Sobre a urgência e emergência e o enfrentamento da dependência de crack e outras drogas. 

Não são realizadas ações específicas nesta área. 

 

 
 

15. O QUE FACILITOU A EXECUÇÃO DO PET-SAÚDE  

 
 Motivação, compromisso, perfil acolhedor e competência dos preceptores; 

 Motivação, compromisso e competência dos alunos; 

 Atividades propostas pelo PET-Saúde atendem às necessidades da população assistida; 

 Receptividade dos profissionais da unidade para com os alunos; 

 Planejamento eficiente da agenda do grupo; 

 Reuniões quinzenais de todo grupo tutorial, com a participação ativa dos seus membros (monitores, 

preceptores e tutora), nas quais foi possível planejar, discutir e avaliar todas as atividades 

desenvolvidas; 

 Reuniões semanais entre tutor/dupla de preceptores; 

 Espaço físico da unidade; 

 Aproximação com Núcleo de Apoio à Saúde da Família para suporte em diversas atividades; 

 Suporte da coordenação geral do PET-Saúde da família UFMG; 

 Reuniões periódicas da coordenação geral com os tutores acerca dos princípios da tutoria e da 

gestão dos grupos tutoriais; 

 Reuniões periódicas com outra tutora que realiza atividades no Centro de Saúde; 

 Integração entre os grupos tutoriais que trabalham na mesma linha de pesquisa/intervenção, 

fundamental na condução da pesquisa, nos processos de tomada de decisão na gestão do grupo de 

trabalho e na organização de atividade de intervenção; 

 Realização de atividades de treinamento e oficinas de redação de artigos, possibilitando o 

desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de todas as ações e estratégias propostas; 

 Apoio das escolas, ao fornecer espaço físico, livre acesso e impressão de material; 

 O trabalho multiprofissional; 

 Apoio da gerencia do Centro de Saúde; 
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 Boa comunicação e a qualidade das relações interpessoais dos envolvidos no PET-Saúde; 

 Localização do Centro de Saúde e sua proximidade com outros equipamentos sociais do bairro; 

 Vinculação com a população da área de abrangência; 

 A colaboração de outros profissionais do Centro de Saúde na execução de diversas atividades 

propostas pelo PET-Saúde; 

 O fortalecimento do vínculo dos idosos com os alunos do PET-Saúde e sua crescente participação 

nas atividades propostas; 

 A permanência de um grande número de monitores do período anterior do PET-Saúde; 

 O nível de engajamento e de entrosamento do grupo tutorial; 

 Divisão de tarefas realizadas entre os participantes do grupo; 

 Saber ouvir críticas e sugestões do grupo; 

 A facilidade do tutor em conduzir e auxiliar no processo de aprendizagem; 

 O início do curso de capacitação de preceptores; 

 O estabelecimento de um cronograma de atividades; 

 A participação de pessoas com grande conhecimento teórico; 

 O reconhecimento e valorização dos participantes do PET-Saúde pelos os profissionais da UBS; 

 O entendimento do papel individual de cada membro para a construção do grupo; 

 Acessibilidade de todos os componentes (tutor, preceptores e alunos); 

 Participação, acolhida e colaboração da equipe de saúde da UBS; 

 Troca de idéias entre os participantes dos grupos por projetos; 

 A mudança de local das reuniões do grupo tutorial para um espaço externo ao Centro de Saúde; 

 A sistematização e acompanhamento das atividades realizadas; 

 O funcionamento do serviço, que é muito bem estruturado e bem comandado. A UBS funciona de 

modo a atender seus objetivos. 

 Composição do grupo tutorial interdisciplinar; 

 O envolvimento dos preceptores na orientação de todo o grupo de estudantes. 

 

 

16. O QUE DIFICULTOU A EXECUÇÃO DO PET-SAÚDE  
 

 Falta de espaço físico no centro de saúde, o que dificulta e/ou impede a realização de certas 

atividades; 

 Infra-estrutura inadequada do centro de saúde, como por exemplo, falta de computador disponível 

ligado à internet; 

 Falta de recursos para a aquisição de material permanente, que garantiria uma execução mais 

eficiente e adequada das atividades; 

 Grade curricular muito densa, dificultando na carga horária dos alunos no PET-Saúde; 

 Mudança no local das reuniões do grupo; 

 Período de transição da gestão do centro de saúde; 

 Sobrecarga de trabalho dos profissionais (incluindo os preceptores) na unidade; 



38 
 

 Ausência de financiamento para as atividades de pesquisa, fato que implicou diversas vezes em 

gastos pela tutora para custeio de reprodução de instrumentos de coleta de dados e de materiais de 

consumo; 

 Falta de apoio e de compreensão por parte da gerência do centro de saúde quanto à importância e 

ao papel do Projeto na unidade e para a população, que apesar do importante trabalho realizado 

junto à população, ainda demonstra dúvidas e solicita contrapartidas mais claras do PET-Saúde 

(ainda que o grupo tutorial tenha apresentado em reunião geral da unidade o relato das atividades 

desenvolvidas nos últimos dois anos); 

 Dificuldade de comunicação entre os integrantes do PET-Saúde com os demais funcionários do 

centro de saúde, o que dificultou o esclarecimento da proposta desse trabalho; 

 A mudança a cada semestre dos horários dos alunos o que faz que os preceptores tenham que 

modificar também os seus horários que estarão dando preceptoria; 

 Substituição de preceptores; 

 Dificuldade de liberação de todos os preceptores para as reuniões do grupo tutorial fora da UBS; 

 Falta de comunicação do grupo, planejamento e organização, especificamente neste semestre; 

 Falta de liderança por parte dos preceptores; 

 Falta de materiais pedagógicos para execução de atividades em oficinas; 

 Falta de cumprimento de metas nas datas destinadas para entrega de materiais; 

 A não liberação dos preceptores pelo serviço para a realização das atividades do PET-Saúde; 

 Os problemas pessoais inevitáveis que se acumularam no segundo semestre; 

 A sobrecarga profissional e de atividades do PET-Saúde neste período; 

 A dificuldade para tomada de decisões em alguns momentos pelos preceptores; 

 Dificuldade de integração entre alguns membros da equipe; 

 Saída de alguns alunos para outro PET-Saúde no meio do semestre; 

 Dificuldade de conciliação dos horários e de disponibilidade dos monitores; Dificuldade de horário 

comum entre os alunos para as reuniões semanais; Incompatibilidade dos horários entre os horários 

dos monitores e das atividades do Centro de Saúde; 

 Dificuldade de setores da comunidade em aderir à parte das atividades dos projetos; 

 O desconhecimento da comunidade sobre o PET-Saúde; 

 Dificuldade de conseguir medidas de intervenções nos domicílios-problemas junto à prefeitura; 

 Dificuldade em organizar e cobrar tarefas dos estudantes; 

 Dificuldades em conciliar as atividades dos alunos e preceptores PET com as atividades da escola 

para atividades com adolescentes 

 Dificuldades para realização da consolidação e analise dos dados coletados na pesquisa; 

 Pequena iniciativa da maior parte dos estudantes e pouca habilidade dos preceptores para 

impulsioná-los, associado ao fato de que o tutor não desenvolve outras atividades junto a UBS o que 

o torna ausente na maior parte do tempo. 
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ANEXO 1 - PESQUISAS EM ANDAMENTO 

 
1º Relatório Semestral2011 do PET-Saúde – UFMG 

 
 
Distribuição das Linhas de Pesquisa por Curso do Tutor e UBS sede: 
 

Linha de pesquisa Curso do Tutor UBS sede 

Avaliação das Linhas de 

Cuidado por Ciclos de Vida: 

Saúde da Criança 

Medicina São Bernardo 

Fonoaudiologia Santa Mônica 

Avaliação das Linhas de 

Cuidado por Ciclos de Vida: 

Saúde do Adolescente 

Medicina Cachoeirinha / São Marcos 

Enfermagem Heliópolis 

Avaliação das Linhas de 

Cuidado por Ciclos de Vida: 

Saúde da Mulher 

Enfermagem Padre Fernando de Melo 

Avaliação das Linhas de 

Cuidado por Ciclos de Vida: 

Saúde do Idoso 

 

Psicologia Primeiro de Maio 

Medicina Jardim Montanhês 

Farmácia/Terapia 

Ocupacional 
Jardim Alvorada 

Promoção de Modos de Vida 

Saudáveis 

 

Educação Física Cafezal 

Fisioterapia Milionários 

Nutrição 
Mariano de Abreu/ 

Barreiro de Cima 

Interface Saúde e Ambiente 

 

Odontologia 
Nova York/Jardim 

Guanabara 

Medicina Veterinária São Gabriel 

 

 

 
Índice 

1. Linha de pesquisa: Saúde da Criança 

1.1. Grupo Tutorial São Bernardo 

1.2. Grupo Tutorial Santa Mônica  

2. Linha de Pesquisa: Saúde do Adolescente 

2.1. Grupo Tutorial Cachoeirinha  

2.2. Grupo Tutorial São Marcos  

2.3. Grupo Tutorial Heliópolis  

3. Linha de Pesquisa: Saúde da Mulher 

3.1. Grupo Tutorial Padre Fernando de Melo  

4. Linha de Pesquisa: Saúde do Idoso 

4.1. Grupos Tutoriais Primeiro de Maio, Jardim Montanhês e Jardim Alvorada  

5. Linha de Pesquisa: Promoção de Modos de Vida Saudáveis 

5.1. Grupo Tutorial Cafezal  
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5.2. Grupo Tutorial Milionários 

5.3. Grupo Tutorial Mariano de Abreu  

5.4. Grupo Tutorial Barreiro de Cima  

6. Linha de Pesquisa: Interface Saúde e Ambiente 

6.1. Grupo Tutorial Nova York  

6.2. Grupo Tutorial Jardim Guanabara  

6.3. Grupo Tutorial São Gabriel  

 

1. Linha de pesquisa: Saúde da Criança 
 

Título: Avaliação Das Linhas De Cuidado Integral Da Saúde Da Criança: Começando Pelo 

Desenvolvimento Infantil 

 Objetivos da pesquisa: 

 Analisar a linha de cuidado “Incentivo e qualificação do acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil” da Agenda de compromissos pela Saúde Integral da Criança e 

Adolescente e Redução da Mortalidade Infantil, quanto às suas propostas, nível de implantação, 

fatores dificultadores e facilitadores para sua plena execução em cada unidade básica de saúde 

(UBS). 

 Avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) e perfil comunicativo de lactentes de dois 

meses a dois anos da área de abrangência da UBS Santa Mônica. 

 Comparar os resultados da avaliação do DNPM usando 3 metodologias diferentes: a baseada na 

estratégia “Atenção às Doenças Prevalentes na Infância” (AIDPI), a baseada nos marcos do 

desenvolvimento propostos na Caderneta de Saúde da Criança (CSC) e a escala de avaliação 

desenvolvimento motor grosseiro da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2006. 

 Avaliar os recursos de estimulação presentes no ambiente familiar dos lactentes de 2 meses a 2 

anos da área de abrangência das UBS envolvidas. 

 Avaliar o ambiente das creches da área de abrangência de cada UBS quanto à sua adequação 

para a promoção do desenvolvimento infantil.  

 

 Metodologia / cenário de estudo: 

PRIMEIRA ETAPA: estudo de base populacional com delineamento transversal, envolvendo crianças de 2 

meses a 2 anos de idade e suas famílias da área de abrangência dos Centros de Saúde São Marcos, 

São Bernardo e Santa Mônica. Nesta etapa será realizada a análise das propostas e nível de 

implantação da linha de cuidado “Incentivo e qualificação do acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento. A parte final da primeira etapa será a Avaliação da adequação do ambiente das 

creches 

SEGUNDA ETAPA: trata-se de intervenção, envolvendo orientação e ações de atenção e promoção de 

saúde destinadas às crianças de 2 meses a 2 anos de idade e suas famílias segundo o diagnóstico da 

primeira etapa. Será realizada ainda, capacitação de educadores de creche e das equipes de saúde da 

família (ESF). 
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TERCEIRA ETAPA: estudo longitudinal, envolvendo crianças de 2 meses a 2 anos de idade e suas famílias 

da área de abrangência dos Centros de Saúde São Marcos, São Bernardo e Santa Mônica. Para tanto, 

será sorteada parte da amostra avaliada na 1ª etapa e reavaliada utilizando os mesmos instrumentos 

utilizados na primeira etapa visando a avaliação da intervenção 

 INSTRUMENTOS 

Vigilância do Desenvolvimento Infantil no Contexto da AIDPI desenvolvida pela Organização Pan-

Americana de Saúde, por pesquisadores brasileiros, com o objetivo de sistematizar o atendimento à 

criança por profissionais de saúde que atuam na atenção primária. Consiste em um instrumento amplo, 

porém de fácil aplicação, que operacionaliza e sistematiza a avaliação do DNPM, utilizando marcos de 

escalas já validadas e acoplando a classificação do desenvolvimento a uma conduta.  

Caderneta de Saúde da Criança, em sua versão de 2007, apresenta 4 marcos do DNPM em cada faixa 

etária, para crianças de até 10 anos de idade, além de trazer orientações sobre segurança infantil e 

desenvolvimento da afetividade na relação pais-filhos. Foi construída com base na Escala de Denver II, 

porém não apresenta uma proposta de classificação e conduta para a identificação de crianças com 

atraso. 

Estudo do Desenvolvimento Motor Grosseiro (EDMG), elaborado dentro do Estudo Multicêntrico de 

Referência do Crescimento, que deu origem às novas curvas do crescimento da OMS, e que envolveu 

crianças de Ghana, Índia, Noruega, Oman, Brasil e EUA. Foram selecionados e testados 6 marcos do 

desenvolvimento motor grosseiro, considerados universais e fundamentais para a aquisição de 

locomoção ereta e por serem simples de serem testados e aplicados. Assim, foram construídas janelas 

para a aquisição destas habilidades e admite-se que todas as crianças saudáveis alcançarão tais marcos 

em idades entre os percentis 1 e 90. Por esta razão, estes marcos serão testados da mesma forma em 

todas as faixas etárias, permitindo classificar o desenvolvimento motor grosseiro de cada criança 

segundo os percentis de normalidade propostos pelo EDMG. 

Roteiro de Observação de Comportamentos de crianças de 0 a 6 anos (Chiari et al, 1991). O 

desenvolvimento de linguagem de cada um dos participantes será observado, disposto segundo duas 

grandes áreas: aspectos comunicativos (recepção e emissão) e aspectos cognitivos da linguagem. Os 

registros das respostas referentes aos comportamentos esperados para cada idade serão feitos em 

fichas individuais, assinalando-se sim ou não, respectivamente, de acordo com a presença ou ausência 

dos mesmos.  

Escala Iters-R (Infant and Toddlers Environment Rating Scale-Revised), traduzida e testada para o 

português. A escala foi traduzida para vários idiomas e tem sido aplicada em pesquisas em vários 

países, comprovando que há fidedignidade e bons níveis de confiabilidade. Esta escala é dividida em 7 

subescalas que avaliam espaço e mobiliário, rotinas de cuidado pessoal, linguagem oral e compreensão, 

atividades, interação, estrutura do programa e relação pais e equipe e foi desenvolvida especificamente 

para CEI que atendem crianças até 30 meses de idade.  

RAF – Inventário de recursos do ambiente familiar, com perguntas abertas e itens de escolha 

múltipla, elaborado e validado. O RAF é composto por dez tópicos, este será aplicado sob forma de 

entrevista semi-estruturada, em que cada tópico é apresentado à mãe / informante oralmente. Nele, são 

analisados os recursos familiares que promovem processos de interação da criança com as pessoas e 
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com o ambiente, atividades previsíveis que sinalizam o grau de estabilidade familiar e práticas parentais 

que promovem a ligação família-escola.  A análise do instrumento seguirá os critérios publicados. 

Oficinas de Capacitação: visando aprofundar a compreensão a respeito do significado e representações 

sobre o desenvolvimento infantil e, ao mesmo tempo, trabalhar conceitos fundamentais para a promoção 

da saúde da criança será proposta a realização de oficinas em dinâmica de grupo com profissionais dos 

Centros de Saúde, das creches e familiares das crianças estudadas que apresentaram atraso no 

desenvolvimento 

As unidades onde é realizado o estudo são Centro de Saúde São Bernardo e Centro de Saúde Santa 

Mônica tem cobertura do PSF ocorre em 100% de seus territórios, que apresentam índice de 

vulnerabilidade à saúde de médio a elevado risco. 

 

 Etapa atual desenvolvimento: 

Atualmente está sendo realizada a adequação dos 2 bancos de dados das UBS que trabalham com 

saúde da criança para compilado dos achados, análise e já preparando uma devolutiva para a PBH  do 

diagnóstico situacional do desenvolvimento infantil nas áreas de abrangência que atuamos. 

Outra atividade de pesquisa que está em fase de desenvolvimento é a preparação e treinamento da 

equipe para visitas as unidades de educação infantil da área de abrangência da unidade para coleta de 

dados da última etapa da coleta de dados da pesquisa (avaliação do ambiente escolar em que as 

crianças da região estão inseridas). As unidades de educação infantil serão visitadas em outubro, 

novembro e dezembro de 2011. 

 

 Resultados: 

Centro de saúde São Bernardo:  Foram avaliadas 240 crianças e fizemos reavaliações de crianças que 

deram alteradas em avaliações anteriores. Também foram encaminhadas para avaliação  e 

especializada, aquelas que persistiram com atraso no desenvolvimento na segunda avaliação. Como 

proposto no relatório anterior foram realizadas as intervenções nas crianças com atraso. Também já 

foram iniciadas as visitas nas Unidades de educação infantil para aplicação de um novo instrumento 

(ITERS) que avalia o ambiente nessas Unidades quanto ao estímulo ao desenvolvimento infantil. A 

proposta é que essa avaliação seja iniciada em outubro e que posteriormente daríamos uma 

contrapartida aos educadores dessas UMEIS (Unidade Municipal de Educação Infantil) com oficinas 

sobre temas de saúde infantil. 

Centro de saúde Santa Mônica: Foram avaliadas 222 crianças de 2 meses a 2 anos e atualmente o 

grupo está construindo o banco de dados com todas as informações e dados correspondentes às 

crianças avaliadas em 2011. Estes dados serão utilizados para a confecção de trabalhos científicos e a 

elaboração de intervenções futuras. Atualmente, também estão sendo produzidos quatro artigos 

científicos com a compilação dos dados obtidos no biênio 2010-2011.  
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2. Linha de pesquisa: Saúde do Adolescente 

 
2.1 Grupo Tutorial São Marcos 
 

Título: “Conhecimento de gestantes adolescentes sobre hábitos orais deletérios do recém-

nascido.” 

Avaliação de gestantes adolescentes do São Marcos por meio de um questionário formulado pela equipe 

Pet-Saúde do Adolescente São Marcos sobre o grau de conhecimento da importância da amamentação 

e dos hábitos deletérios do recém-nascido (chupeta, mamadeira e outros). Após a aplicação do 

questionário será realizada uma palestra por alunas da fonoaudiologia monitoras do Pet – São Marcos 

orientando as gestantes sobre todos os hábitos deletérios e a forma correta de amamentar. 

 Objetivos: Geral: Avaliar o grau de conhecimento das gestantes adolescentes sobre a importância 

do aleitamento materno. Específicos: Avaliar o grau de conhecimento das gestantes adolescentes 

sobre o efeito (dano) oral de hábitos comuns como uso de chupeta; Realizar uma orientação através 

de oficinas práticas sobre a importância e forma correta de amamentação; Realizar uma 

esclarecimento sobre o efeito deletério da chupeta nos hábitos orais dos reém-nascidos. 

 Metodologia: Realização de grupos multidisciplinares com adolescentes gestantes do centro de 

saúde do bairro São Marcos. Primeiramente será recolhido o termo de consentimento das gestantes 

autorizando a publicação dos resultados. Posteriormente as gestantes responderão um questionário 

confeccionado pelo grupo do Pet para avaliar o grau de conhecimento das mesmas sobre a 

importância da amamentação materna e sobre os efeitos dos hábitos orais deletérios para o recém-

nascido. Posteriormente será realizada uma oficina para orientação sobre o aleitamento materno e 

sobre os hábitos orais deletérios, com esclarecimento de dúvidas das gestantes. 

 Resultados: não há resultados obtidos para apresentação 

 

Título: “Qualidade de pré-natal de gestantes da área de abrangência do Centro de Saúde São 

Marcos.” 

 Realização de uma pesquisa através de revisão de prontuário, avaliação de anotações das ACSs e 

informações do site DATASUS referente a qualidade de pré-natal realizado em gestantes da área de 

abrangência do São Marcos. 

 Objetivo: avaliação da qualidade de pré-natal realizado no Centro de Saúde São Marcos. 

 Metodologia: Realização de revisão de prontuário, de revisão de anotações das ACSs e avaliação 

de dados disponibilizados pela secretaria de saúde sobre os pré-natais realizados na área de 

abrangência citada no período de 2009-2010. 

Resultados: não há resultados para divulgação 

 

 

Título: “Inquérito vacinal dos adolescentes da área de abrangência do Centro de Saúde São 

Marcos.” 

 Avaliação do cartão de vacina dos adolescentes da área de atuação do São Marcos e realização de 

busca ativa dos adolescentes com esquema vacinal em atraso. 
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 Objetivos: Geral: realizar uma avaliação da situação vacinal dos adolescentes da área de 

abrangência do Centro de Saúde do Bairro São Marcos. Específico: realizar uma busca ativa dos 

adolescentes com vacinação incompleta ou em atraso. 

 Metodologia: realização de um levantamento das anotações das ACSs e do livro da sala de vacina 

sobre todos os adolescentes da área de abrangência e do esquema vacinal destes. Realização de 

uma busca ativa através de carta-convite enviada pelas ACSs a todos os adolescentes com o 

esquema vacinal em atraso ou incompleto.  

 Resultado: não há resultados obtidos para apresentação 

 

Título: “Avaliação do rastreamento de câncer de colo uterino de mulheres que freqüentam o 

Centro de Saúde São Marcos.” 

 Realização de uma pesquisa através de aplicação de um questionário formulado pelo grupo Pet-

Saúde para avaliação da taxa de mulheres, entre 25 e 65 anos de idade, freqüentadoras do Centro 

de Saúde São Marcos que estão com o rastreamento do câncer de colo atualizado segundo as 

Diretrizes Brasileiras para Rastreamento de Câncer de Colo Uterino. 

 Objetivo: avaliar se as mulheres com idade entre 25 e 65 anos de idade que freqüentam o Centro 

de Saúde São Marcos estão em dia com o rastreamento citológico segundo a determinação das 

Diretrizes Brasileiras de Rastreamento do Câncer de Colo Uterino. 

 Metodologia: Aplicação de um questionário de forma aleatória às mulheres com idade entre 25 e 65 

anos que freqüentam a sala de espera do Centro de Saúde São Marcos para qualquer demanda, 

entre o período de novembro de 2011 a fevereiro de 2012. 

 Resultados: não há resultados obtidos para apresentação 

 

2.2 Grupo Tutorial Heliópolis 
 
Título: Aplicação do questionário sócio-demográfico com os adolescentes 

 Objetivo: Analisar o perfil socioeconômico e de demandas de saúde dos adolescentes da área de 

abrangência do Centro de Saúde Heliópolis. 

 Metodologia: Aplicação de um questionário em três escolas da região: Escola Municipal José Maria 

dos Mares Guias, Tristão da Cunha e Hilda Rabello envolvendo adolescentes de 13 a 16 anos. Na 

primeira etapa o questionário foi aplicado na Escola Municipal José Maria dos Mares Guias, Com os 

dados já recolhidos foi feito um estudo transversal, descritivo-exploratório, da percepção corporal de 

38 adolescentes, tendo como resultado um resumo inscrito na XX Semana de Iniciação Científica 

UFMG. 

 Resultados: do total de alunos, 28,9% manifestaram insatisfação com a imagem corporal, 50% 

gostariam de perder peso e 26,3% gostariam de ganhar peso. Não houve diferenças em relação ao 

sexo. Podendo se concluído então, que o percentual de adolescentes insatisfeitos com a imagem 

corporal foi alto, assim como o proporção daqueles que gostariam perder peso. Esses achados são 

preocupantes, pois se evidencia o potencial desenvolvimento de doenças psiquiátricas ligadas à 

nutrição, tais como a bulimia e a anorexia por parte desse grupo de adolescentes. 
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Título: Oficina sobre sexualidade com os deficientes auditivos 

 Objetivo: Analisar atividades educativas sobre promoção da saúde com a população adolescente 

com problemas auditivos. 

 Metodologia: A partir da demanda apresentada pela diretora da escola José Maria dos Mares Guias 

organizou-se uma oficina sobre o tema sexualidade e um questionário que está sendo aplicado 

antes e após a ação. A participação do adolescente nas atividades está condicionada à autorização 

dos pais, assinando o termo consentimento livre e esclarecido. A oficina tem duração de duas horas 

e acontece durante o horário letivo. Trata-se de um estudo transversal desenvolvido com 7 

adolescentes deficientes auditivos. 

 Resultados: Através das respostas apresentadas pelos adolescentes pré e pós-oficinas um banco 

de dados foi construído e analisado com auxílio do programa estatístico SPSS (versão 19.0).Do total 

de alunos, 28% afirmaram, antes da oficina, que a melhor forma de abrir a camisinha era com as 

mãos. Após a atividade, esse percentual passou para 100% e os meios incorretos reduziram de 28% 

(tesoura) e 14% (dentes) para 0%. Antes da oficina 3% afirmaram que a camisinha prevenia a 

gravidez e, após a intervenção, 100%; a DST passou de 1% para 100%. Antes da atividade, 26,8% 

dos alunos consideraram que compartilhar seringas e fazer sexo anal eram formas de transmissão 

do HIV, resposta que alcançou 100% após a oficina. O sexo oral que contava com 14,3%, após a 

oficina passou para 100% e o sexo vaginal passou de 71,4% para 100% e as respostas incorretas 

beijar (28,6%) e nadar na mesma piscina com alguém infectado (14,3%) passaram para 0%. Com 

relação à prevenção da gravidez e DST, antes da oficina, 42,9% dos alunos consideravam a 

camisinha um método eficaz, e após a atividade, esse percentual passou para 85,7%. Dentre as 

respostas incorretas, coito interrompido (14,3%), urinar (28,6%) e lavar (42,9%), todas passaram a 

0%. No que diz respeito aos sintomas de DST, o corrimento, a coceira e a verruga que, antes da 

oficina, foram identificados, respectivamente, por 42,9%, 42,9% e 14,3%, alcançou 100% após a 

atividade. Com relação ao que fazer com a camisinha após o seu uso, antes da oficina, lavar e 

guarda, e usar em outra relação passaram de ser opção de 28,6% dos alunos para 0%. Jogar no lixo 

passou de 71,4% para 100%. A sequência do uso correto da camisinha, antes da oficina foi acertada 

por 42,9% e, após a atividade, por 85,7%. Com a avaliação dos questionários pré e pós-oficina foi 

possível perceber que a atividade alcançou seu objetivo e que os alunos tiveram um bom 

aproveitamento do conteúdo abordado. 

Segunda etapa: Produzir outras oficinas, com diferentes temáticas para que esse grupo seja 

atendido de forma integral. Aplicar questionários pré e pós em todas as ações desenvolvidas para 

que os resultados possam ser analisados e publicados.  

 

Título: Oficinas com alunos da 4ª série 

 Objetivo:Avaliar ações educativas sobre promoção da saúde com ênfase nas temáticas 

sexualidade, modificações no corpo na adolescência e higiene corporal. 

 Metodologia: A diretora da escola José Maria dos Mares Guias apresentou a demanda para ser 

trabalhada com adolescentes, e através da temática escolhida o grupo tutorial do PET-Saúde 

Heliópolis elaborou-se  uma oficina e um questionário que está sendo aplicado antes e após a ação. 

A participação do adolescente nas atividades está condicionada à autorização dos pais, assinando o 
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termo consentimento livre e esclarecido. A oficina tem duração de duas horas e acontece durante o 

horário letivo. 

 Resultados: A primeira etapa já foi concluída. Foram realizadas três oficinas, com temas vistos 

como prioridade pela escola: “Alterações corporais na adolescência”, “Higiene Pessoal” e 

“Sexualidade”. Foram aplicados questionários antes e após a ação. Os dados coletados estão em 

fase de análise. 

 

Título: Oficinas sobre DST com alunos de 7ª a 8 ª série 

 Objetivo: Avaliar atividades educativas sobre promoção da saúde com ênfase na temática doenças 

sexualmente transmissíveis (DST). 

 Metodologia: A partir da demanda apresentada pela Escola Hilda os monitores do PET-Saúde 

Heliópolis foi organizada uma oficina sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis e um questionário, 

que será aplicado antes e após a ação em doze turmas diferentes, de 7ª e 8ª séries. A oficina terá 

duração de duas horas e acontecerá durante o horário letivo. 

 Resultados: a pesquisa está em fase de obtenção de autorização dos pais, recolhendo a assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido. A etapa seguinte será a realização da mesma oficina 

em doze diferentes turmas de 7ª e 8ª série com a temática DST e aplicação dos questionários antes 

e após a ação. 

 

2.3 Grupo Tutorial Cachoeirinha 
 

Título: Perfil biopsicosocial da adolescente no longo prazo após o prazo após o parto 

 Objetivo: analisar o perfil biológico, psicológico e social das mães adolescentes, que no momento 

da pesquisa ou do parto residiam na área de abrangência do Centro de Saúde da região 

matropolitana de Belo Horizonte. 

 Metodologia: Foi realizado um estudo transversal para análise descritiva e reflexiva. No período de 

janeiro de 2009 e junho de 2011. Vinte e três jovens foram convidadas a participar deste estudo 

através de uma entrevista. Destas, 14 aceitaram participar do estudo, assinando o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As 9 jovens restantes não participaram por motivos 

diversos, como: mudança de residência, recusa a fazer a entrevista, abortamento ou parto de 

neonato natimorto. A coleta de dados ocorreu nos meses de junho e julho de 2011, englobando 

jovens mães que no período do parto ou da entrevista residiam na área de abrangência do Centro de 

Saúde. Foi elaborado um questionário previamente estruturado com 34 perguntas que envolviam 

opções definidas de resposta, abordando aspectos como: escolaridade, trabalho, vida social, saúde 

geral, aceitação familiar e social da gravidez, cuidados com a gestação e com o filho, renda familiar, 

participação estrutural e financeira do pai da criança e qualidade de vida pós- parto. 

 Resultados: pesquisa em fase de finalização, a ser submetido à Revista Médica e Minas Gerais  

Título: Cobertura vacinal do adolescente e perfil do seu responsável na área de abrangência do Centro 

de Saúde Cachoeirinha. 
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 Objetivos: estabelecer o percentual de adolescentes que possuem o esquema vacinal completo de 

acordo com o calendário vacinal do adolescente do Ministério da Saúde; Conhecer o percentual de 

responsáveis que conhecem o esquema vacinal do adolescente. 

 Metodologia: foram aplicados questionários aos responsáveis pelos adolescentes com perguntas 

referentes à identificação, estado vacinal do adolescente e sobre conhecimento das vacinas e sobre 

doenças preveníveis através delas. Os que aceitaram, assinaram o TCLE. 

 Foi utilizada a metodologia por conglomerados (30 por 7) proposta pela Organização Mundial da 

Saúde:  a população é dividida em diferentes conglomerados (grupos), extraindo-se uma amostra 

apenas dos conglomerados selecionados, e não de toda a população. 

 Resultados(preliminares): Do total de 208 casos, tivemos: média de idade dos responsáveis: 45 

anos (mínimo de 21 e máximo de 82); Número médio de moradores em cada residência: 5; Sexo do 

responsável (dos 206 casos): 15% masculino e 85% feminino, considerando total de 206, pois 2 

dados não foram preenchidos; Escolaridade do responsável (202 casos preenchidos) : verifica-se 

que a maioria, quase 35% tinha o ensino fundamental incompleto, 2% de analfabetos e  27% tinha o 

ensino médio completo; Renda Familiar: Aproximadamente 50% entre 1000,00 e 1500,00; Auxílio 

Financeiro: 40% não recebem, enquanto, quase 60% recebem algum tipo de auxílio. (204 casos); 

Escolaridade do adolescente: 55% estão no ensino fundamental incompleto, 31% estão no ensino 

médio incompleto;  87% dos adolescentes estão estudando no momento, 13% não estão estudando; 

90% é natural de Belo Horizonte; 97% não soube responder sobre a situação vacinal do 

adolescente;  72% dos 207 casos entrevistados tinham cartão de vacina. 87% dos adolescentes  não 

sabiam que existia  vacina de febre amarela para o adolescente; 90% não sabiam que existia  vacina  

dupla adulto para o adolescente; Mais de 80% dos adolescentes desconheciam a existência de 

vacinas para Difteria, Hepatite B, Tétano, Rubéola e Febre Amarela. Verificou-se que a vacinação, 

embora uma ação preventiva importante e eficaz, ainda carece de maior divulgação e aceitação pela 

população. A única cobertura de 100% ainda é a BCG. As demais doenças da infância ainda 

possuem significativo registro de atraso, dependem da volta do responsável ao CS. Os responsáveis 

pelo adolescente têm pouca informação e consciência a respeito de doenças, principalmente DSTs 

(como Hepatite B) preveníveis através de vacina disponível pelo serviço público. Observou-se uma 

falta sensibilização dos responsáveis do quanto é importante vacinar. 

 

 
3. Linha de pesquisa: Saúde da Mulher 

 
3.1 Grupo Tutorial Padre Fernando de Melo 

 
Título: Percepção e expectativas das puérperas em relação ao atendimento prestado no Centro de 

Saúde Padre Fernando de Melo 

 Objetivo: Conhecer a percepção e a expectativa das puérperas em relação ao atendimento 

prestado pela equipe do Centro de saúde Padre Fernando de Melo. 

 Metodologia: Abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada na área de abrangência do Centro de 

Saúde Padre Fernando de Mello (CSPFM), localizado no Distrito Sanitário Nordeste (DISANE), em 
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Belo Horizonte - MG. Foram entrevistadas 11 puérperas de diferentes faixas etárias, primíparas ou 

multíparas.  Esse número, apesar de pequeno foi suficiente promover a saturação dos dados 

colhidos. Os critérios para inclusão das puérperas foram a realização de parto há menos de 60 dias, 

terem realizado pré-natal no CSPFM e disponibilidade para participarem da pesquisa. Foram 

realizadas entrevistas individuais com roteiros semi-estruturados, no local de preferência da 

puérpera, considerando o CSPFM e o domicílio. As entrevistas foram gravadas e transcritas sendo 

utilizada a técnica de análise de conteúdo para a análise dos dados. 

 Resultados:Três categorias temáticas foram identificadas a partir da análise de conteúdo: a relação 

com a maternidade; apoio familiar e do serviço de saúde; identificando falhas e sugerindo melhorias 

para o serviço de saúde. A participação da família foi considerada como fator importante na 

adaptação da puérpera e do recém nascido à nova fase da vida, sendo destacada a participação da 

avó como maior fonte de apoio. Foi destacado também a necessidade de uma nova organização do 

serviço de saúde visando facilitar o acesso e otimizar o tempo para o atendimento da mãe e RN e 

possibilitar um espaço de discussões sobre o período de gestação e parto durante o pré-natal. 

Algumas críticas em relação a não padronização de condutas pelos profissionais de saúde foram 

apresentadas pelas puérperas assim como a falta de informações durante as consultas de pré-natal 

sobre o parto e puerpério.Propõe-se com este estudo reorganizar o atendimento prestado a 

gestantes e puérperas no CSPFM garantindo as seguintes ações: agendamento das consultas da 

puérpera articulado com a primeira consulta do recém-nascido, visita domiciliar na primeira semana 

após o parto para assegurar a identificação de demandas específicas das puérperas e sua família, 

padronização de condutas da equipe multiprofissional durante pré-natal e puerpério baseada em 

protocolos institucionais, promoção de oficinas com gestantes e seus acompanhantes para troca de 

experiências e saberes, manifestações de dúvidas e inseguranças e o fortalecimento de vínculos 

com as maternidades de referência para garantir um processo humanizado e de qualidade para as 

parturientes e suas famílias. A pesquisa encontra-se na fase de elaboração do relatório final.  Após o 

término do estudo os dados e sugestões serão apresentados para a gerência da unidade e para os 

profissionais das quatro Equipes de Saúde da Família que atuam no CSPFM. Posteriormente os 

dados serão encaminhados para publicação em periódicos científicos. 

 

 

4. Linha de pesquisa: Saúde do Idoso 
 
4.1 Grupos Tutoriais Primeiro de Maio, Jardim Montanhês e Jardim 

Alvorada 
 

Título da pesquisa: Avaliação da situação de saúde de idosos residentes na área de abrangência de 

três Unidades Básicas de Saúde do município de Belo Horizonte  

 Objetivos gerais:  

 Analisar as condições de acesso da população idosa da área de abrangência de três UBS da 

Regional Noroeste de Belo Horizonte e de uma UBS da Regional Norte aos trabalhos desenvolvidos 

nas unidades; Analisar as possíveis relações entre as redes de apoio social e a saúde dessa 
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população idosa; Analisar a inserção e desenvolvimento do trabalho intersetorial dessas Unidades, 

tanto do PSF quanto do NASF, na construção e apoio dessas redes.  

 Objetivos específicos  

- Investigar a existência de possíveis dificuldades de acesso aos serviços de saúde prestados pelo SUS 

na área de abrangência das três UBS envolvidas.  

- Avaliar diferentes aspectos determinantes (clínico-assistenciais, territoriais, econômicos e sócio-

culturais) dos possíveis problemas de acesso identificados.  

- Avaliar a estrutura das redes sociais e familiares dos idosos na área de abrangência.  

- Investigar a existência de relação entre indicadores de saúde, autopercepção de saúde e a 

estrutura/existência das redes sociais e familiares dos idosos na área de abrangência.  

- Descrever e analisar a práxis da intersetorialidade no trabalho das equipes das quatro UBS, no que 

tange às ações de apoio e desenvolvimento social (capital social) direcionadas à população idosa e seus 

cuidadores de suas respectivas áreas de abrangência.  

- Oferecer um espaço de expressão dos idosos em relação ao tema do envelhecimento e saúde, 

buscando-se, com isso, facilitar a comunicação e a conscientização dos mesmos sobre suas 

experiências de vida. Discutir estratégias de enfrentamento  

- Oferecer espaço de expressão dos cuidadores dos idosos dependentes em relação ao tema do 

envelhecimento, saúde, autocuidado, qualidade de vida e sobrecarga. Discutir estratégias de 

enfrentamento.  

 Metodologia  

Foi elaborado e aplicado um protocolo de entrevista estruturada com dados de identificação e sócio-

demográficos aliado ao uso de instrumentos de mensuração validados e adaptados para a população 

brasileira. O cálculo amostral e a distribuição da amostra segundo setores censitários foram feitos com 

base numa população de 823 habitantes com 60 anos ou mais (Censo 2000). O N amostral calculado foi 

de 285 idosos – adicionado 20% de perdas. Foram solicitados os mapas dos territórios da UBS com os 

setores censitários à PRODABHEL, com a autorização do IBGE. Foi feita a distribuição proporcional da 

amostra, segundo proporção da população idosa de setor censitário. Foram sorteadas três ruas por setor 

censitário com uso de números aleatórios, em seguida foi feita definição das direções de procura das 

casas.  

 Cenário da pesquisa e desenvolvimento/estágio atual 

Durante os meses de janeiro e fevereiro, os preceptores e monitores dos 3 centros de saúde se 

envolveram no treinamento das equipes para aplicação do protocolo de pesquisa, bem como para coleta 

de dados e armazenamento eletrônico das informações.No período abarcado pelo presente relatório, 

foram iniciadas as análises dos dados coletados junto aos idosos do bairro Primeiro de Maio, obtendo-se 

os seguintes resultados parciais. Os dados estão sendo analisados no momento. 

 

OUTRAS PESQUISAS EM ANDAMENTO NO CS JARDIM MONTANHÊS 

Titulo: Projeto na Ativa 

 Objetivos:  

- Identificar a representação social da atividade física para os idosos;  
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- Identificar em qual fase de mudança de comportamento a maioria do grupo a ser trabalhado se 

encontra; 

- Identificar as dificuldades apresentadas pelos idosos para a prática de atividades físicas. 

 Metodologia: 

 Público alvo: Grupo de Idosos “Amar é Reviver”  

 Estágio atual: Estamos, no momento, definindo as variáveis, preparo de questionário, 

cronograma, coleta de dados, para decidirmos sobre a natureza da pesquisa, se qualitativa ou 

quantitativa. 

Título: “Prontuário psicológico orientado para o problema (ppop) e a atenção primária” 

 Objetivos: Apontar a necessidade de uma padronização do registro psicológico em prontuários 

valendo-se do ppop na atenção primária. 

 Metodologia: pesquisa bibliográfica - revisão do tema 

 Estágio atual: escrito sobre os achados e desenvolvimento da proposta 

 

Título: “Promoção de saúde na unidade básica de saúde”.  

 Objetivos: Verificar as estratégias e os métodos vigentes no PSF afim de cumprir a proposta de 

promoção de saúde preconizada pelo programa. 

 Metodologia : descrição de relato de vivencia e acompanhamento com médico do PSF 

 Estágio atual: desenvolvimento do texto base 

 
 

5. Linha de pesquisa: Promoção de Modos de Vida Saudáveis 
 
5.1 Grupo Tutorial Milionários 
 
Título: Promoção de modos saudáveis de vida em adultos e idosos residentes em áreas de abrangência 

de Unidades Básicas de Saúde do Município de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 Objetivo Geral: Analisar como a atividade física e a orientação de hábitos alimentares saudáveis, 

enquanto estratégias de promoção de saúde estão sendo indicadas pelos profissionais do Programa 

Saúde da Família (PSF) e adotadas pelos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).Objetivos 

Específicos: Investigar o perfil nutricional e de atividade física dos usuários da atenção básica; 

Estimular a equipe de saúde a indicar atividade física e alimentação saudável como estratégias de 

prevenção para além do uso enquanto ferramenta terapêutica para pacientes com doenças e agravos 

não transmissíveis (DANT); Compreender as barreiras enfrentadas pelos usuários e profissionais de 

saúde para implementar a atividade física e a alimentação saudável; Auxiliar os profissionais de 

saúde a compreender os benefícios preventivos da atividade física e da alimentação saudável, 

subsidiando-os sobre as teorias comportamentais e favorecendo o uso de ferramentas para avaliar e 

orientar adequadamente os usuários; Detectar na comunidade locais adequados para a realização de 

atividade física e grupos para trabalhar questões relacionadas à alimentação; Estimular a população 

atendida para mudar os hábitos de vida em relação à alimentação e atividade física por meio de 

oficinas de sensibilização. 
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 Metodologia: O GT conta com 03 grupos de estudo, sendo cada um responsável pela análise de 

determinados dados do banco de dados da pesquisa e produção de um artigo.   Já foi realizada a 

coleta dos dados e seu lançamento no banco de dados. A análise dos dados  e ações de intervenção 

são propostas e desenvolvidas pelos acadêmicos: eventos integrados com a comunidade, mudanças 

do processo de trabalho do serviço e ações de promoção de modos de vida para vários grupos e 

linhas de cuidado (Saúde da Criança, Saúde da Mulher; Hipertensos e Diabéticos). 

 Resultados: Atualmente estamos realizando intervenções e iniciando o processo de reavaliação.  

 

Título: Estudo do perfil dos pacientes diabéticos do Tipo 2, insulino-necessitantes, receptores de “kits” 

para sua monitoração glicêmica e seu tratamento 

 Objetivos: Conhecer as características da população residente na área de abrangência do Centro de 

Saúde Milionários, portadora de diabetes mellitus do  tipo 2 ,que recebeu o “kit para diabético” 

fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Conhecer a freqüência com que 

essas pessoas estão usando os itens recebidos no kit para diabéticos, investigando-se as principais 

dificuldades para o uso do glicosímetro. 

 Resultados: Estamos na redação do relatório final e do artigo. 

 

5.2 Grupo Tutorial Mariano de Abreu 
 

Título: Promoção de modos saudáveis de vida em adultos e idosos residentes em áreas de abrangência 

de Unidades Básicas de Saúde do Município de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 Objetivos Gerais: Analisar como a atividade física e a orientação de hábitos alimentares saudáveis, 

enquanto estratégias de promoção de saúde estão sendo indicados pelos profissionais da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e adotadas pelos 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), realizando intervenções com o objetivo de favorecer 

mudanças saudáveis nos modos de vida. 

 Objetivos Específicos: Auxiliar os profissionais de saúde a compreender os benefícios preventivos 

da atividade física e da alimentação saudável; Estimular a equipe de saúde a incorporar hábitos 

saudáveis de vida com intuito de se tornarem modelo para a comunidade, por meio de oficinas de 

sensibilização com temas específicos (auto-cuidado e conduta profissional, preparo de receitas 

simples e saudáveis, práticas corporais/relaxamento, importância da ingestão de água, conceito de 

saúde e doença e seus determinantes, promoção da saúde e entraves para adesão e indicação de 

modos de vida saudáveis); Estimular a equipe de saúde a indicar atividade física e alimentação 

saudável como estratégias de prevenção e promoção de saúde para além do uso enquanto 

ferramenta terapêutica para pacientes com doenças e agravos não transmissíveis (DANT), criando 

fluxogramas para facilitar a orientação nos diferentes tipos de agravo; Auxiliar os profissionais das 

ESF nas atividades coletivas, contribuindo para a mudança de paradigma sobre a dinâmica de 

grupo. Fazendo com que eles percebam o grupo como sendo um momento além de troca de receita 

médica; Estimular a população assistida a mudar os hábitos de vida em relação à alimentação e 

atividade física por meio da educação em saúde integrada à UBS, à Academia da Cidade e 
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comunidade, em espaços coletivos; visitas domiciliares, sala de espera e demais atividades 

desenvolvidas no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS). 

 Metodologia: Estudo seccional na UBS Mariano de Abreu, no período de abril de 2010 a abril de 

2012. A população em estudo será constituída por profissionais de saúde que trabalham na UBS. 

Foram desenvolvidos pelo grupo do PET para a avaliação do impacto das intervenções realizadas 

junto aos profissionais, dois instrumentos de coletas de dados. Estes foram aplicados antes do início 

das atividades de intervenção (30/06/11 a 15/07/11) e serão reaplicados ao final, para posterior 

análise dos resultados. Antes de se iniciarem as entrevistas, foi realizado o treinamento dos 

monitores, sendo estes acompanhados diariamente pelos preceptores durante a coleta. 

 Resultados: Até novembro de 2011, o grupo dará continuidade às atividades de intervenção. Ao 

final desta, no período de 21/11 a 10/12/11, será aplicado novamente o questionário quantitativo e o 

roteiro de entrevistas qualitativo para verificação e avaliação das mudanças ocorridas entre os 

profissionais, no que diz respeito à adoção e aconselhamento sobre modos saudáveis de vida. 

 
5.3 Grupo Tutorial Cafezal 
 

Título: Promoção de modos saudáveis de vida em adultos e idosos residentes em áreas de abrangência 

das unidades básicas de saúde do município de Belo Horizonte – Minas Gerais. 

 

 Objetivo: Analisar como a atividade física e a orientação de hábitos alimentares saudáveis, 

enquanto estratégias de promoção de saúde estão sendo indicados pelos profissionais da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e adotadas pelos 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), realizando intervenções com o objetivo de favorecer 

mudanças saudáveis nos modos de vida. 

 Metodologia Quantos aos modos saudáveis de vida, o grupo Cafezal, em função da área de 

conhecimento do tutor, implantou dois projetos de intervenção para atividade física. Foram criados 

dois grupos, um de dança de salão e outro de caminhada orientada. As atividades dos dois grupos 

estão sendo acompanhadas por avaliações de parâmetros fisiológicos (por ex. pressão arterial, 

freqüência cardíaca) e testes de aptidão física (veja projeto inicial de pesquisa) para avaliar os 

efeitos destas atividades após um período de 6 meses. 

 
 

5.4 Grupo Tutorial Barreiro de Cima 
 

Título: Promoção de modos saudáveis de vida em adultos e idosos residentes em áreas de abrangência 

das unidades básicas de saúde do município de Belo Horizonte – Minas Gerais. 

 Objetivos: A presente pesquisa contempla duas fases, sendo que na primeira foi realizada a 

caracterização do perfil de saúde e nutricional de usuários atendidos pela Unidade Básica de Saúde, 

bem como foi investigado o aconselhamento sobre modos saudáveis de vida pelos profissionais de 

saúde (Abril/2010 a Março/2011). Na segunda etapa, iniciada em Abril/2011, objetiva-se incentivar o 

aconselhamento e adoção modos saudáveis de vida pelos profissionais de saúde e usuários.  

 Metodologia: Na presente etapa, contemplou-se um delineamento de intervenção. Esta foi 

composta por duas etapas, sendo a primeira referente à sensibilização dos usuários e profissionais 



54 
 

da Unidade Básica de Saúde (UBS) para adoção de modos saudáveis de vida e a segunda 

contemplando a intervenção propriamente dita. Para a sensibilização foram criados espaços 

educativos no local, denominados “tendas”, que possibilitaram a avaliação antropométrica (peso e 

estatura) e o contato dos participantes com temas diversos relacionados a modos saudáveis de vida 

tais como: aproveitamento integral dos alimentos; alimentação saudável e com baixo custo; e 

incentivo à prática regular de atividade física. A ação durou um mês, sendo a participação por meio 

de demanda espontânea e convites direcionados aos profissionais da unidade. As temáticas 

referidas foram modificadas semanalmente e exploradas por meio de exposições dialogadas, 

recursos lúdicos e audiovisuais. Na intervenção foram realizadas atividades direcionadas para os 

usuários e profissionais da UBS. 

 Para os USUÁRIOS da UBS Barreiro de Cima foram estruturadas ações em quatro vertentes:  

A) Intervenções voltadas para os três grupos operativos já existentes na UBS (Parque das Águas, 

Igreja Cristo Redentor e Igreja Santa Mônica) Foram realizados quatro encontros com intervalos 

semanais e duração estimada de 1h30 por encontro visando incentivar a adoção de modos saudáveis de 

vida pelos usuários e esclarecer as dúvidas relacionadas à alimentação equilibrada e prática de atividade 

física. B) Concurso e oficinas de culinária saudável. Realizou-se um concurso de receitas saudáveis 

(inscrições por demanda espontânea e convites afixados na UBS) e quatro oficinas culinárias. Essas 

apresentaram duração de 2 horas cada e abrangeram um com grupo de 20 pessoas de ambos os sexos. 

As oficinas contaram com a preparação das receitas vencedoras do concurso e reflexão sobre a 

importância da alimentação saudável e cuidados com os alimentos, com apoio de profissionais do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Todos os participantes receberam no último dia um livro de 

receitas juntamente com as orientações abordadas nas oficinas. C) Grupo de atividade física. 

Inicialmente foi realizado um levantamento dos participantes da pesquisa realizada pelo grupo tutorial 

2010/2011 para convidá-los a participar da intervenção. Os participantes foram selecionados conforme 

os seguintes critérios: aqueles que classificaram sua saúde como razoável ou ruim e que não praticam 

atividade física ou praticam com frequência de 2 dias por semana. A proposta de ação baseou-se em 

acompanhamento e avaliação da prática de caminhada realizada pelos usuários da UBS, 

complementada com orientações que motivam a melhoria dos hábitos saudáveis de vida, ações de 

estímulo e reflexões acerca da mudança de hábitos, discussão sobre as dificuldades, aferição de 

medidas antropométricas e prática de alongamento ou relaxamento. Esta atividade tem sido 

acompanhada pelos monitores do PET-Saúde três vezes por semana, inserida no grupo de caminhada 

já existente, que acontece duas vezes por semana e é coordenado por uma profissional da Secretaria 

Municipal Adjunta de Esportes (SMAES). Os monitores do PET realizam durante os encontros aferição 

do peso, estatura, classificação do Índice de Massa Corpórea (IMC), Pressão Arterial (PA), e 

mensuração da circunferência da cintura e quadril para cálculo de Razão Cintura-Quadril (RCQ). Além 

disso, os usuários foram submetidos aos testes de degraus, de flexibilidade e de resistência, com datas 

pré-determinadas e responderam a um questionário visando caracterizá-los. D) Reforço e consolidação 

das atividades de promoção da saúde já desenvolvidas pela UBS.Os grupos foram divulgados 

através de banner e de folderes (confeccionados na fase de sensibilização) apresentando as atividades 

oferecidas pela UBS assim como os horários correspondentes para cada equipe. Associado a isso, 

foram ofertadas algumas dessas atividades na própria UBS, em horários alternativos, para que os 
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usuários pudessem conhecê-las. Essa intervenção ocorreu durante um mês, 2 vezes por semana, em 

dias alternados, na fila de espera do local. 

 Para os PROFISSIONAIS da UBS, realizou-se inicialmente incentivo a prática de atividade física.  

Para isso, foram aplicados questionários para verificar a disponibilidade de horários e as atividades de 

interesse desse público. Posteriormente o grupo ofereceu, durante um mês, alongamento e Lian Gong 

em parceria com um profissional da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Belo Horizonte.Em outra 

oportunidade todos os profissionais de saúde foram convidados a participar de uma “Oficina sobre 

Aconselhamento na Atenção Primária”. Essa oficina foi replicada quatro vezes visando atender todos os 

profissionais interessados. Ademais, realizou-se um trabalho educativo sobre o plantio de alimentos em 

locais alternativos (apartamentos, garrafas PET, pneus, etc), que culminou com a expansão da horta da 

UBS. Essa atividade contou com o auxílio de um profissional da EMATER. Em Setembro, iniciou-se uma 

atividade educativa “Concurso: Comida de UBS” que estimulará a elaboração de receitas saudáveis 

pelos profissionais de saúde e contará com diversas premiações para os participantes. As inscrições 

foram encerradas e o concurso transcorrerá em breve.  

 Resultados: 

 Sensibilização: Houve grande interesse da comunidade e dos profissionais pelas ações de 

sensibilização, que contaram com 175 participantes, 80,1% usuários do serviço, com média de 69,6 ± 

14,3 anos. A prevalência de excesso de peso foi elevada (52,3% entre os adultos e 66,7% entre os 

idosos) e esses resultados proporcionaram aos usuários a reflexão sobre a importância de mudanças 

nos modos de vida para melhoria do estado nutricional. A apresentação sobre o tema “Alimentação 

saudável e de baixo custo” foi a que despertou maior questionamento dos participantes, que também 

refletiram muito sobre as amostras visuais da quantidade de açúcares, sal e gorduras nos alimentos. A 

partir das dúvidas e comentários do público, as demandas de adequações no cotidiano alimentar foram 

apontadas. A sensibilização proporcionou o pensamento crítico sobre a importância da adoção de modos 

saudáveis de vida e denotou a possibilidade de ampliação dessas ações para outros momentos e 

esferas além da Unidade Básica de Saúde, visando maior alcance da comunidade atendida pela 

Atenção Primária e efetividade da intervenção a ser realizada.  

Intervenção: Nas atividades de intervenção observou-se grande interesse e envolvimento dos usuários 

e profissionais e nas atividades educativas. O grupo de Caminhada tem contemplado 12 usuários. 

Alguns deles explanaram sobre a importância de participar deste grupo não apenas para a saúde física, 

mas como forma de socialização e fazer novos amigos, disseram ainda que o grupo havia se tornado 

uma família. Notou-se coesão e interatividade deste grupo, assim como grande receptividade a novos 

integrantes. Adicionalmente, as oficinas culinárias despertaram reflexão sobre a importância da 

alimentação para a saúde e proporcionou o esclarecimento de dúvidas. Os dados obtidos nessas 

atividades estão sendo tabulados para posterior avaliação. Quanto aos profissionais, destaca-se que 

apesar das dificuldades, todas as Equipes de Saúde da Família tem participado das ações. A expansão 

da horta foi de grande valia para o grupo tutorial, pois proporcionou forte contato com os profissionais 

que se comprometeram a cuidar continuamente da horta e agradeceram pela oportunidade.  
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6. Linha de pesquisa: Interface Saúde e Ambiente 
 
6.1 Grupo Tutorial Nova York 

 
Título: Risco ambiental do desenvolvimento de vetores em imóveis notificados na área de abrangência 

dos Centros de Saúde Jardim Guanabara, Nova York e São Gabriel 

 Objetivo Geral: Avaliar os riscos ambientais à saúde de domicílios da área de abrangência do 

Centro de Saúde Nova York e propor com os moradores iniciativas visando à redução desses riscos. 

 Metodologia: Trabalhar com o método da pesquisação junto aos moradores dos domicílios com 

maior risco ambiental à saúde da área de abrangência do Centro de Saúde Nova York com o 

objetivo de eliminar ou minorar as condições de risco ambiental à saúde presentes nos domicílios.   

 Cenário da pesquisa e desenvolvimento/estágio atual: Foi retomado o trabalho junto aos 25 

domicílios já visitados no ano de 2010 considerados como de alto risco ambiental à saúde da área 

de abrangência do Centro de Saúde Nova York. Está sendo dada prioridade aos domicílios com 

resposta menos efetiva ao trabalho desenvolvido em 2010.  

 
6.2 Grupo Tutorial Jardim Guanabara 
 

Objetivo: Fazer uma análise comparativa dos diagnósticos dos riscos ambientais realizados em 2010 e 

2011 nos domicílios problemas da área de abrangência do Centro de Saúde Jardim Guanabara.  

Metodologia: Os Agentes de Combate a Endemias (ACE) identificaram 120 imóveis como “domicílios 

problemas”, de acordo com os fatores de risco ambiental encontrados nos locais. Os monitores 

utilizaram um roteiro elaborado pelo grupo tutorial do CSJG juntamente com o Setor de Zoonoses do 

Distrito Sanitário Norte para avaliar o risco ambiental de cada imóvel. Após a identificação dos imóveis, 

uma intervenção foi realizada com base na pesquisa–ação. Os imóveis que apresentaram no mínimo 

quatro riscos foram selecionados para o desenvolvimento da intervenção, totalizando dez imóveis. Os 

monitores visitaram os imóveis e o morador assinava um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Cenário da pesquisa: Todos os imóveis da área de abrangência do CSJG que participaram das 

atividades realizadas em 2010 foram visitados novamente para uma nova avaliação. 

Resultados: Em domicílios nos quais os moradores foram receptivos à proposta e buscaram modificar 

seu ambiente domiciliar, alterações significantes foram perceptíveis, como: limpeza de quintal e retirada 

de entulho, com consequente diminuição da população de insetos nesse ambiente. Já nas residências 

nas quais os moradores não se motivaram com a pesquisa, pequenos avanços foram percebidos, uma 

vez que os fatores predisponentes às situações de risco se mantiveram. Observa-se, portanto, que esse 

tipo de pesquisa necessita de empenho tanto da parte do pesquisador, que tem que ser capaz de ouvir e 

propor sugestões para melhorar a situação apresentada, quanto do agente da pesquisa que deve estar 

disposto a acatar as mudanças propostas. 

 

 

6.3 Grupo Tutorial São Gabriel 
 
Estão sendo desenvolvidas pesquisas voltadas às demandas dos jovens e adolescentes sobre as 

necessidades de complementação e prevenção de saúde junto à unidade de saúde do bairro. Este 
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trabalho terá como objetivo fazer uma aproximação da comunidade de jovens e adolescentes do bairro 

com a unidade de saúde, baseada na demanda de necessidades destes jovens. O estágio atual deste 

trabalho é o de determinação de um questionário a ser aplicado aos jovens da Escola Osvaldo França 

Júnior para levantamento de demandas de saúde e aprovação junto aos referidos Comitês de Ética de 

na universidade e na secretaria municipal de saúde. 
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ANEXO 2 – RELAÇÃO DE PARTICIPANTES POR CATEGORIA PROFISSIONAL E UBS
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Relação dos preceptors e tutores participants do PET-UFMG no período de abril-setembro 2011 

Nome  Grupo tutorial Categoria Formação profissional 

LUCIANA MARTINS ROCHA DE ALMEIDA CS BARREIRO DE CIMA Preceptor Enfermeiro 

MARILDA ZACARIAS CS BARREIRO DE CIMA Preceptor Fisoterapeuta 

PATRÍCIA DE OLIVEIRA MOREIRA CS BARREIRO DE CIMA Preceptor Psicólogo 

REGINA CÉLIA DE CASTRO CS BARREIRO DE CIMA Preceptor Enfermeiro 

WANDERLIN SOARES DOS SANTOS JUNIOR CS BARREIRO DE CIMA Preceptor Fisoterapeuta 

LUANA CAROLINE DOS SANTOS CS BARREIRO DE CIMA Tutor nutrição 

DENISE ANDRADE DOMINGOS MACHADO CS CACHOEIRINHA Preceptor Médico 

ELISLENE GONÇALVES CS CACHOEIRINHA Preceptor Enfermeiro 

ENEDINA MARIA DE ÁVILA TEIXEIRA CS CACHOEIRINHA Preceptor Dentista 

HUGO LEONARDO ANTUNES FONSECA CS CACHOEIRINHA Preceptor Enfermeiro 

THIAGO MONTEIRO MORANELI VIEIRA CS CACHOEIRINHA Preceptor Enfermeiro 

ALAMANDA KFOURY PEREIRA CS CACHOEIRINHA Tutor medicina 

JUDITH KELLY ABRAS LESSA FREITAS CS CAFEZAL Preceptor Enfermeiro 

LILIAN PARREIRA ZEBRAL XAVIER CS CAFEZAL Preceptor Dentista 

LUCIANA APARECIDA ESTEVES CS CAFEZAL Preceptor Enfermeiro 

MATEUS FIGUEIREDO MARTINS COSTA CS CAFEZAL Preceptor Enfermeiro 

NÍVIA DUARTE BRAGA RABELO CS CAFEZAL Preceptor Dentista 

SIMONE TEIXEIRA CS CAFEZAL Preceptor Médico 

HANS-JOACHIM KARL MENZEL CS CAFEZAL Tutor educação física 

ELIANE DUARTE MENEZES CS HELIÓPOLIS Preceptor Fonoaudiólogo 

ILCÉIA RIBEIRO SÁ CS HELIÓPOLIS Preceptor Enfermeiro 

JOSELY DE MATOS FERNANDES CS HELIÓPOLIS Preceptor Enfermeiro 

LUCIANA MENDES E ROCHA CS HELIÓPOLIS Preceptor Enfermeiro 

NAYARA GRASIELLE RIBEIRO TAVARES CS HELIÓPOLIS Preceptor Fisoterapeuta 

VÂNIA DA CONCEIÇÃO REZENDE NEIVA CS HELIÓPOLIS Preceptor enfermeira 

VIVIANE RIBEIRO MARTINS DE OLIVEIRA CS HELIÓPOLIS Preceptor Enfermeiro 

ADRIANO MARÇAL PIMENTA CS HELIÓPOLIS Tutor enfermagem 



60 
 

Nome  Grupo tutorial Categoria Formação profissional 

FLÁVIA FONSECA DE TOLEDO CS JARDIM ALVORADA Preceptor Dentista 

JUGUIMAR TARDELLI CARVALHO CAE CS JARDIM ALVORADA Preceptor Enfermeiro 

LUCAS MOTA HAUCK CS JARDIM ALVORADA Preceptor farmacêutico 

PATRÍCIA FERREIRA TORRES CS JARDIM ALVORADA Preceptor Enfermeiro 

SUZY NARA CORRÊA DA SILVA CS JARDIM ALVORADA Preceptor Enfermeiro 

JANINE GOMES CASSIANO CS JARDIM ALVORADA Tutor terapia ocupacional 

CAROLINA CARLA MACHALA CS JARDIM GUANABARA Preceptor Fisoterapeuta 

CLEIDE ZILLE PEREIRA CS JARDIM GUANABARA Preceptor Dentista 

MAIRA DO PERPÉTUO SOCORRO DOS SANTOS CS JARDIM GUANABARA Preceptor Enfermeiro 

MARY ÂNGELA NASSAU CS JARDIM GUANABARA Preceptor Médico 

VIVIANE RODRIGUES MORINELLI BRAZ CS JARDIM GUANABARA Preceptor Dentista 

ANDRÉA CLEMENTE PALMIER CS JARDIM GUANABARA Tutor Enfermeiro 

AMANDA ALVES MEDEIROS CS JARDIM MONTANHÊS Preceptor Terapeuta Ocupacional 

AMANDA CRUZ ROCHA FRANCO CS JARDIM MONTANHÊS Preceptor Fisoterapeuta 

CILENE MALTA OLINDA CS JARDIM MONTANHÊS Preceptor Dentista 

FERNANDA ARAÚJO DE OLIVEIRA CS JARDIM MONTANHÊS Preceptor Enfermeiro 

MARIA TEREZINHA NASCIMENTO CS JARDIM MONTANHÊS Preceptor Enfermeiro 

DAVIDSON PIRES DE LIMA CS JARDIM MONTANHÊS Tutor medicina 

ANNA CAROLINA MARTINS PINTO CS MARIANO DE ABREU Preceptor Fisoterapeuta 

DANIELLE APARECIDA ALVES IBRAIM CS MARIANO DE ABREU Preceptor Educação Física 

GLAUCILENE ELIANE SILVA DO CARMO CS MARIANO DE ABREU Preceptor Enfermeiro 

LAURA NIQUINI DE FARIA CS MARIANO DE ABREU Preceptor Fonoaudiólogo 

MARIANA DA ROCHA MENDES CS MARIANO DE ABREU Preceptor Assistente Social 

ALINE CRISTINE DE SOUZA LOPES CS MARIANO DE ABREU Tutor nutrição 

ADRIANA GOMES BRANDÃO CS MILIONÁRIOS Preceptor Enfermeiro 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CS MILIONÁRIOS Preceptor Enfermeiro 

BRUNO ANTUNES RIBEIRO CS MILIONÁRIOS Preceptor Dentista 

CLOTILDE NUNES MARTINS ROCHA SILVA CS MILIONÁRIOS Preceptor Enfermeiro 

JANAINA ROMANHOL DE CASTRO CS MILIONÁRIOS Preceptor Enfermeiro 
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Nome  Grupo tutorial Categoria Formação profissional 

MÁRCIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS CS MILIONÁRIOS Preceptor Enfermeiro 

ANA MARIA CHAGAS SETTE CÂMARA CS MILIONÁRIOS Tutor Fisoterapeuta 

ANA PAULA AZEREDO PONCIANO SIMPLICIO CS NOVA YORK Preceptor Enfermeiro 

FRANCISCO EDUARDO DE CARVALHO LIMA CS NOVA YORK Preceptor Médico 

GERALDO AUGUSTO DE SOUZA COIMBRA CS NOVA YORK Preceptor Dentista 

JOANA DARC SANTOS AGUIAR CS NOVA YORK Preceptor Dentista 

REGIANE CRISTINA LOBO CS NOVA YORK Preceptor Enfermeiro 

JOÃO HENRIQUE LARA DO AMARAL CS NOVA YORK Tutor odontologia 

ANA PAULA COSTA CS PADRE FERNANDO DE MELO Preceptor fisioterapia 

JÚNIA GOMES ARAÚJO CS PADRE FERNANDO DE MELO Preceptor Médico 

LAURA MARIA DOS SANTOS CS PADRE FERNANDO DE MELO Preceptor Enfermeiro 

MARGARIDA REGINA DOS SANTOS CS PADRE FERNANDO DE MELO Preceptor Enfermeiro 

MARIA LUISA GATTI QUEIROGA CS PADRE FERNANDO DE MELO Preceptor Dentista 

TELMA CILENE RODRIGUES CS PADRE FERNANDO DE MELO Preceptor Médico 

MARTA ARAÚJO AMARAL CS PADRE FERNANDO DE MELO Tutor enfermagem 

ADRIANA LOPES NOGUEIRA CS PRIMEIRO DE MAIO Preceptor Enfermeiro 

CIBELE MARQUES FARIA CS PRIMEIRO DE MAIO Preceptor Enfermeiro 

IRENE MAGELA DIAS CS PRIMEIRO DE MAIO Preceptor Enfermeiro 

JULIANA MOREIRA PEREIRA CS PRIMEIRO DE MAIO Preceptor Fisoterapeuta 

SIMONE ABRANTES CÂNDIDO CS PRIMEIRO DE MAIO Preceptor Terapeuta Ocupacional 

VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS CS PRIMEIRO DE MAIO Preceptor Assistente Social 

CLAUDIA LINS CARDOSO CS PRIMEIRO DE MAIO Tutor psicologia 

AVANI DE FÁTIMA PIMENTA CS SANTA MÔNICA Preceptor Enfermeiro 

DAVI VILELA DE CARVALHO CS SANTA MÔNICA Preceptor Fisoterapeuta 

ISABEL MARIA GOMES SOARES CS SANTA MÔNICA Preceptor Médico 

RODRIGO PINHEIRO PEREIRA CS SANTA MÔNICA Preceptor Médico 

STELA MARIS AGUIAR LEMOS CS SANTA MÔNICA Tutor fonoaudiologia 

CAMILA MARIA CASTRO SILVEIRA DE SOUZA CS SÃO BERNARDO Preceptor Fisoterapeuta 

DANIELA SOARES ROSA FERREIRA CS SÃO BERNARDO Preceptor Enfermeiro 
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Nome  Grupo tutorial Categoria Formação profissional 

DENISE CAMARGOS BATISTA LEOPOLDINO CS SÃO BERNARDO Preceptor Enfermeiro 

DORALICE MIRANDA PRADO CS SÃO BERNARDO Preceptor Enfermeiro 

FABIANO GONÇALVES GUIMARÃES CS SÃO BERNARDO Preceptor Médico 

MÔNICA MARIA DE ALMEIDA VASCONCELOS CS SÃO BERNARDO Tutor medicina 

FÁBIO CORRÊA LIMA CS SÃO GABRIEL Preceptor Enfermeiro 

LEOPOLDO COSTA ANDRADE MACIEL CS SÃO GABRIEL Preceptor Dentista 

LUCIANA DE ASSIS CAETANO CS SÃO GABRIEL Preceptor Fisoterapeuta 

REGIANE VELOSO SANTOS CS SÃO GABRIEL Preceptor Enfermeiro 

SILVIA MOREIRA GUIMARÃES GONÇALVES CS SÃO GABRIEL Preceptor Fisoterapeuta 

MARCOS XAVIER SILVA CS SÃO GABRIEL Tutor medicna veterinária 

JACIARA LAGAZETA GARCIA CS SÃO MARCOS Preceptor Enfermeiro 

MAGDA ZANON CANDIDO GOULART CS SÃO MARCOS Preceptor Enfermeiro 

MARIA ELIZETE DA MATA CS SÃO MARCOS Preceptor Médico 

MARIA GILMA PIMENTA NUNES CS SÃO MARCOS Preceptor Médico 

ROSANA SILVA DA CUNHA MEIRELES CS SÃO MARCOS Preceptor Dentista 

ANDREZZA VILAÇA BELO LOPES CS SÃO MARCOS Tutor medicina 
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RELAÇÃO DOS MONITORES PARTICIPANTES DO PET_UFMG ABRIL-SETEMBRO 2011 

GRUPO TUTORIAL NOME  CURSO 

Barreiro de Cima Isabela Tavares Barreto Matias MED 

Barreiro de Cima Júlia Pessoa Magalhães Nutrição 

Barreiro de Cima Juliana Emerick de Souza TO 

Barreiro de Cima Juliana Rodrigues Alves MED 

Barreiro de Cima Leysse Náthia Lourenço Lacerda NUT 

Barreiro de Cima Lícia Torres NUT 

Barreiro de Cima Mariane Mendes Miranda ENF 

Barreiro de Cima Rafaelli Santos FAR 

Barreiro de Cima Tábata de Aguiar Barcelos TO 

Cachoeirinha Camila Godinho Silveira ENF 

Cachoeirinha Gabriella Ferreira Vieira FISIO 

Cachoeirinha Guilherme Valente VET 

Cachoeirinha Liliane Machado Pereira Educação Física 

Cachoeirinha Patrícia Lauana Campos FAR 

Cachoeirinha Paula Soares Machado PSI 

Cachoeirinha Priscila Marinho Aleixo Silva Enfermagem 

Cachoeirinha Rafaela Cristina Brito Gonçalves MED 

Cachoeirinha Tiago Faria de Carvalho FAR 

Cachoeirinha Vanessa Melo Reis ENF 

Cafezal Ana Carolina Silva da Costa NUT 

Cafezal Ana Flávia Botelho Sá NUT 

cafezal Camila Bragança Xavier Medicina 

Cafezal Gustavo Amaral de Abreu MED 

Cafezal Letícia Horta Guimarães Medicina 

Cafezal Lorena Mara Mariz Guerra TO 

Cafezal Ludmila Rosa da Silva ENF 

Cafezal Marcella Furst Guanabens MED 
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GRUPO TUTORIAL NOME  CURSO 

Cafezal Mariana Alves de Souza NUT 

Cafezal Samuel Viana Coelho MED 

Cafezal Sara Gonçalves Assunção  TO 

Cafezal Wellington Gomes Godinho EF 

heliópolis Ana Carolina Rodrigues Guimarães Medicina 

Heliópolis Bruna Rogeliane Rodrigues ENF 

Heliópolis Cinthia Barra Rocha MED 

Heliópolis Cinthia Flávia Gomes Diniz ENF 

Heliópolis Flávia Avelino Goursand Nutrição 

Heliópolis Lissandra Bárbara do Carmo ENF 

Heliópolis Lívia Carvalho de Assis ENF 

Heliópolis Mayra Chaves dos Santos FAR 

Heliópolis Nathália Lelis Thomé de Moura NUT 

Heliópolis Nathália Silveira e Silva FISIO 

heliópolis Pedro Igor Daldegan de Oliveira Medicina 

Jardim Alvorada Camila Costa Silva VET 

Jardim Alvorada Cristiane Guessa Felipe EF 

jardim alvorada Fernanda de Oliveira Froes Terapia Ocupacional 

Jardim Alvorada Larissa Santos Pinto Pinheiro FISIO 

jardim Alvorada Luísa Oliveira de Matos Farmácia 

Jardim Alvorada Mariana Parreira Lara do Amaral PSI 

Jardim Alvorada Natália Oliveira Dias ENF 

Jardim Alvorada Nayara de Almeida Silva TO 

Jardim Alvorada Paula Mendes Ferreira MED 

Jardim Alvorada Samanta Rodrigues Sérgio MED 

Jardim Guanabara Catherine Ferreira da Silva ENF 

Jardim Guanabara Esdras Guesdes Fonseca ODONTO 

Jardim Guanabara Isabela Maria Silva MED 

Jardim Guanabara Juliana Barreto Caldas MED 
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GRUPO TUTORIAL NOME  CURSO 

Jardim Guanabara Juliana Versiani dos Reis MED 

Jardim Guanabara Laís de Oliveira Freitas ENF 

Jardim Guanabara Lorena Olegário Leite ODONTO 

Jardim Guanabara Lorena Stela Melo Barbosa VET 

Jardim Guanabara Marília Aparecida Fidelis e Moura VET 

Jardim Montanhês Camila Guimarães Mendes TO 

Jardim Montanhês Carla Moura Santos FISIO 

Jardim Montanhês Isabela Vieira Silva Moura EF 

Jardim Montanhês Luciana Resende Boaventura MED 

jardim montanhês Luísa Jacques de Brito Veiga Medicina 

Jardim Montanhês Paulo Henrique Tetzl MED 

Jardim Montanhês Rafaela Cristina Diniz Chaves PSI 

Jardim Montanhês Robert Moreira MED 

Jardim Montanhês Saulo Rosa Ferreira MED 

Jardim Montanhês Taisa de Paula Gonçalves ENF 

Mariano de Abreu Ana Luiza Soares dos Santos NUT 

Mariano de Abreu Bárbara Cristina Guedes Miranda NUT 

Mariano de Abreu Érica Resende Mendes Ventura NUT 

Mariano de Abreu Gabriela da Silva Lourelli Izidoro FONO 

Mariano de Abreu Isabela Viana Oliveira FAR 

Mariano de Abreu Letícia Freitas Zanon da Silva NUT 

Mariano de Abreu Luiza Eunice de Sá NUT 

Mariano de Abreu Nakita Agostini Davis NUT 

Mariano de Abreu Patrícia Mafra Amorim PSI 

Milionários Bruna Cristina Mascarenhas TO 

Milionários Dayana da Silva Nascimento Fonoaudiologia 

milionários Jaime Xavier de Oliveira Neto Medicina 

Milionários Laís Munhoz Soares - quer voltar cafezal Medicina 

Milionários Larissa de Paiva Oliveira Medicina 
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GRUPO TUTORIAL NOME  CURSO 

Milionários Maraisa Isabela Coelho Justino NUT 

Milionários Mariana de Miranda Suguino PSI 

Milionários Marina Fernandes Dias MED 

milionários Natália Angélica Fernandes Jordão Enfermagem 

Milionários Rafael Henrique Santos EF 

Milionários Ricardo Dias Corrêa MED 

Milionários Sibelle Caroline Schramm Carvalho Teixeira da Silva NUT 

Nova York Bárbara Soares Montalvãi Ferreira ODONTO 

Nova York Bruna Ferreira Enfermagem 

Nova York Elaine Cristina de Paula ENF 

Nova York Elizângela Martins Delfino NUT 

Nova York Joice Fernanda Gomes Costa EF 

Nova York Lucas Henrique de Paulo Mendes EF 

Nova York Maria Gabriella de Sá Fernandes VET 

Nova York Raphael Pontes Cassini EF 

Nova York Viviana Patrícia VET 

Padre Fernando de Melo Alexandre de Mello FAR 

Padre Fernando de Melo Flavianne Mikaelle Silveira MED 

Padre Fernando de Melo Gabriela Aparecida Mendes Silva ENF 

Padre Fernando de Melo Guilherme Augusto Torres Ferreira MED 

Padre Fernando de Melo Hayama Cristina Braga Araújo FAR 

Padre Fernando de Melo Iara Regina Cunha Soares FISIO 

Padre Fernando de Melo Isabela Maria Tavares do Nascimento ENF 

Padre Fernando de Melo Júlia Costa Dias PSI 

Padre Fernando de Melo Laura de Souza Marcelo ENF 

Padre Fernando de Melo Natasha Ribas de Figueiredo Ortz ENF 

Padre Fernando de Melo Poliana Gonzaga Pires TO 

Padre Fernando de Melo Simone Gonzaga TO 

Primeiro de Maio Alessandra de Fátima Almeida ASSUMPÇÃO Psicologia 
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GRUPO TUTORIAL NOME  CURSO 

Primeiro de Maio Camilla Lopes Viana FISIO 

Primeiro de Maio Débora Úrsula Fernandes Souza FISIO 

Primeiro de Maio Ingrid Gomes Nunes FISIO 

Primeiro de Maio Josiele Diniz Brêtas FONO 

Primeiro de Maio Joyce Cristina Cândido FISIO 

Primeiro de Maio Larissa de França Remigio Guilherme MED 

Primeiro de Maio Marcela Paggiaro Fortes Psicologia 

Primeiro de Maio Marina da Silva Oliveira NUT 

Primeiro de Maio Thalyta Joana de Oliveira FAR 

Santa Mônica Allana Fernanda Gonçalves Dias  PSI 

Santa Mônica Henrique Daltior de Figueiredo Medicina 

Santa Mônica Jéssica Abdo Gonçalves Tosatti NUT 

Santa Mônica Nathália Ádila Alves Machado Medicina 

Santa Mônica Poliane Gonçalves de Mello FISIO 

Santa Mônica Regiane Aparecida Baptista MED 

Santa Mônica Tarsilla Spezialli Carodoso FAR 

santa Mõnica Alessandro Fernandes Guimarães Medicina 

são bernardo Bárbara Oliveira Nitzsche Medicina 

São Bernardo Camila Lúcia Ferreira FONO 

São Bernardo Débora Tirsa Araújo Costa ODONTO 

São Bernardo Larissa Fernandes Silva MED 

São Bernardo Luisa Amaral Mendes da Silva FISIO 

São Bernardo Michelle Amanda Freitas Santiago Medicina 

São Bernardo Natália Cruz Arantes Campos Nutrição 

São Bernardo Rebeca Maciela Bizzotto MED 

São Bernardo Thiago de Oliveira Gonçalves MED 

São Gabriel Amanda Carolina Neiva Leijôto Odontologia 

São Gabriel Arthur Henrique Moreira dos Santos TO 

São Gabriel Bruna Oliveira Sette Câmara VET 
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GRUPO TUTORIAL NOME  CURSO 

São Gabriel Luisa Cangussu Domingos VET 

São Gabriel Luísa Lima Castro MED 

São Gabriel Luiz Alves França Júnior VET 

São Gabriel Nathália Viegas de Oliveira ODONTO 

São Gabriel Nêila Clarisse de Souza Silva ODONTO 

São Gabriel Poliane Cristina de Lima Moreira ODONTO 

São Gabriel Walace Fernandes Torres MED 

São Marcos Bárbara Cristina Alves Saraiva NUT 

São Marcos Dayana Christian Silva FONO 

São Marcos Débora Vianna D'Almeida Lucas MED 

São Marcos Krisley Cristiane de Castro MED 

São Marcos Luana Magalhães Bernanrdo MED 

São marcos Luana Reis Paixão Medicina 

São Marcos Natália de Frias Castro Odontologia 

São Marcos Sarah Júnia Verçosa FONO 

São Marcos Thaís Almeida Cunha MED 

São Marcos Willian Toledo dos Anjos FONO 
 


