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O mês de agosto começou muito bem para o nosso grupo tutorial.  Os novos 

acadêmicos já iniciaram seus trabalhos: Kátia Pereira (Psicologia), Pamela de Sousa 

(Medicina), Amanda Cristina (Biomedicina), Amanda Vieira (Medicina), Daniel Franco 

(Medicina Veterinária), Juliana Rocha (Farmácia), Rayane Monteiro (Terapia 

Ocupacional), Carolina Camargos (Medicina),Bruna (Medicina) e Luisa (Medicina). 

Com isso, o nosso grupo tutorial passou a ter uma nova composição: apesar da tutora 

ser a mesma e dos quatro preceptores também continuarem, apenas a acadêmica 

Joyce (nutrição) se manteve no nosso grupo (mesmo assim apenas no mês de 

agosto). Além disso, recebemos uma nova preceptora: a enfermeira Karina, da equipe 

2. Como pode ser observado na FIGURA 1, temos uma nova estrutura organizacional 

do nosso grupo tutorial:  

 

 

FIGURA 1 - Nova estrutura organizacional do nosso grupo tutorial 

 



Todas as atividades que serão realizadas em campo foram esclarecidas na 

reunião do dia 05 de agosto, realizada na Escola de Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional, no campus Pampulha da UFMG (FIGURA 2).  

 

 

FIGURA 2: Reunião do grupo tutorial no dia 05/08/2013 

 

Nesta reunião, além da apresentação entre tutor, preceptores e alunos, foram 

apresentadas as propostas de atividades: portfólio individual e do grupo, 

reconhecimento do centro de saúde, bem como, da sua área de abrangência seguido 

de elaboração de um plano de ação, por subgrupo, a partir de dificuldades 

encontradas no serviço; a participação, no segundo semestre de 2013, em uma 

reunião de equipe da saúde da família, matriciamento de saúde mental, matriciamento 

do NASF, Conselho Local de Saúde e Colegiado Gestor; o Projeto “Medida Certa” com 

20 usuários com Síndrome Metabólica; o Projeto de pesquisa comum – envolvendo os 

4 grupos tutorias da linha temática de Promoção da Saúde e Prevenção de Agravos, e 

o Projeto de pesquisa específico – mestranda Bárbara – perfil de saúde, 

funcionalidade e incapacidade de indivíduos pós AVE da área de abrangência. 

Na fase de reconhecimento, os novos acadêmicos do nosso grupo tutorial 

observaram o funcionamento do Centro de Saúde, com base em um roteiro fornecido 

pela tutora e respondendo a perguntas elaboradas pelos preceptores. Acompanharam 

o funcionamento da recepção; os atendimentos clínicos, pediátricos, ginecológicos e 

de enfermagem; da farmácia; da sala de vacinas; sala de curativos; sala de 

procedimentos de enfermagem, das atividades dos estagiários de fisioterapia e das 

equipes de saúde bucal; zoonoses; administração e gerência; além de participarem de 

algumas reuniões (FIGURA 3). Foi uma experiência muito interessante, na qual, 



pudemos verificar os pontos de maior eficiência e os problemas existentes no centro 

de saúde, que levam a dificuldades tanto para os funcionários quanto aos usuários. A 

observação consistiu em conversar com os funcionários responsáveis por determinado 

setor do posto de saúde, perguntando-lhes sobre alguns dos principais aspectos 

deste, como qual a função do setor, quais as atribuições dos seus trabalhadores, como 

é a rotina de funcionamento, quais as principais dificuldades, entre outras perguntas, 

além da observação propriamente dita dos indivíduos realizando seu trabalho. A 

atividade de observação está permitindo que pensemos em possíveis estratégias 

(planos de ação) para diferentes setores melhorando ou até mesmo aumentando a 

oferta de serviços à população do CS Leopoldo Crisóstomo. Estas propostas serão 

colocadas em prática no mês de setembro e farão parte do próximo portfólio. Vamos 

aguardar as novidades desta atividade! 

 

 

FIGURA 3: Reunião semanal da Equipe 3 - momento de descontração 

 

A nova preceptora, Karina, passou o mês de agosto acompanhando as 

atividades realizadas pelos outros preceptores, especificamente a preceptora Daniela, 

que ela acompanhou mais de perto. Portanto, a Karina também passou por um 

período de familiarização com o funcionamento do nosso grupo tutorial para, a partir 

de setembro, poder nos ajudar mais com as atividades em campo. 

Também concluímos a elaboração dos instrumentos de coleta de dados, do 

termo de consentimento livre e esclarecido, levantamento dos dados antropométricos 

e de exames laboratoriais dos 20 usuários selecionados para o Projeto Medida Certa, 

e em 21 de agosto realizamos uma reunião entre preceptores e alunos para avaliação 



e planejamento das próximas atividades deste projeto.  

Na última semana, de 25/08 a 30/08, os alunos deram início às atividades com 

os usuários que participarão do projeto "Medida Certa".  Alguns alunos fizeram 

orientações individuais, enquanto outros fizeram apresentações em Power Point para 

um grupo de usuários para explicar o que é a Síndrome Metabólica, quais os seus 

fatores de risco associados, quais as doenças que podem ser causadas em 

consequência da síndrome e qual o tratamento não medicamentoso recomendado, 

dentre outros esclarecimentos. A apresentação visava incentivar os usuários a 

participar do projeto e buscar uma melhora de vida por meio de uma reeducação 

alimentar e prática de exercícios físicos. Os usuários se interessaram em participar do 

projeto e se iniciaram os atendimentos. 

Os alunos entrevistaram cada usuário, tomaram suas medidas de peso, 

estatura, IMC, circunferência abdominal, pressão arterial e orientaram sobre as 

medidas não medicamentosas para controle dos fatores de risco: hábitos alimentares 

saudáveis e atividades físicas regulares. Alguns foram encaminhados para serviços 

disponíveis à comunidade, como: Lian Gong, Academia da Cidade, Caminhada da 

Saúde e Grupo de Educação Alimentar .e o próximo encontro foi marcado para 30 

dias. Eles demonstraram bastante interesse em melhorar sua saúde. Este projeto 

("Medida certa") está contemplando usuários das 4 Equipes de Saúde da Família do 

Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo. Estamos muito animados e esperamos que os 

nossos objetivos sejam alcançados, por isso estamos nos dedicando muito! É muito 

importante lembrar também que todos os funcionários do CS estão nos apoiando 

nesse projeto e dispostos a nos ajudar no que for preciso. 

 

 


