
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO MÊS DE  JULHO DE 2013 NO 

CENTRO DE SAÚDE CAFEZAL REALIZADAS PELO PET-SAÚDE.  

  

 No primeiro mês de atividades do PET-Saúde da UFMG, os 

acadêmicos Lícia, Jacyara e Gregório tiveram por objetivo, inicialmente, 

observar e (re)conhecer os setores de atendimento do serviço do Centro de 

Saúde Cafezal, de modo a compreender a dinâmica de funcionamento dos 

mesmos. 

 

 Distante da experiência acadêmica das salas de aula, esses cenários 

foram objeto de muitas novidades para o olhar atento dos estudantes 

envolvidos no programa. 

 Dessa forma, foram visitados os seguintes setores: Acolhimento 

Manchester, Consulta Médica, Farmácia, Odontologia, Sala de vacina, 

Visita domiciliar, Sala de curativo, Reunião NASF, Grupos operativos 

existentes (grupo de DM/HAS, grupo de caminhada, Grupo de Liang 

kong), Reuniões de equipe de saúde da família, UBS e rede assistencial da 

comunidade (escolas, creches, etc).   

 

 No entanto, tão entusiasmados com o projeto, os acadêmicos não se 

contentaram em apenas observar. Uma vez compreendida a dinâmica do 

posto de saúde, os acadêmico se prontificaram a fazer um levantamento e a 

emplementação de algumas propostas de melhoria para a comunidade.   

 Assim, primeiramente, notamos que há uma grande falta de 

informação por parte da população acerca das atividades do CS.  Sobre 

isso, pensamos na montagem de tendas de informações no hall de entrada 

da unidade de saúde, todos que tiverem interesse poderão se informar sobre 

as atividades já existentes e das novas atividades que estão por vir. Os 

temas escolhidos para a divulgação nas tendas foram: “O que o centro de 

saúde tem para oferecer; Primeiros Socorros; Informação Sexual; Higiene 

Bucal é Saúde; O que vem por aí?;  e Vamos vacinar.”.  

 Já sobre o grupos operativos, no centro de saúde cafezal são 

realizados o grupo de caminhada, de segunda á quinta-feira pela manhã, o 

grupo de Lian Gong duas vezes por semana também no período da manhã. 

Há também grupo de Hipertensos, realizado na própria unidade, com cada 

equipe de saúde. Nesse grupo os usuários que necessitam de informações e 

troca de receitas participam do grupo. Assim, entendemos que seria 

interessante complementar os grupos com mini-oficinas.  



 Além disso, observamos que há um grande número de gestantes na 

comunidade.  Dessa forma, idealizamos um curso abordando temáticas 

relevantes do universo das mulheres no período de gravidez. Para 

contemplar as dúvidas mais prementes, houve a aplicação de um 

questionário. Assim, ao longo das oficinas serão trabalhados temas pré-

definidos como uso de medicação durante a gestação, alimentação x 

gestação, vacinação, intercorrências durante a gravidez. E, uma vez as 

grávidas dando a luz, o curso se estenderá a questão pertencentes ao 

puerpério e puericultura, abordando com as mães temas de interesse e 

também assuntos já definidos como importância da vacinação, 

amamentação, cuidados com a mama, doenças prevalentes na 

infância. Ressalta-se que será feita um pré um pós-teste, na intenção de 

mensurar o conhecimento basal, assim como aproveitamento das oficinas. 

  

 Somado a isso, um novo grupo operativo está em pleno andamento. 

Nesse, reconhecendo a grande prevalência de gravidez na adolescência e a 

trabalhamos com adolescentes de 10 á 15 anos na Creche Conselho de Pais. 

Duas turmas foram formadas, cada uma com 15 alunos, com duração de 60 

minutos, cujos temas são ‘’O que é adolescência, Conhecimento do corpo e 

diferenciação de gêneros, Mitos e verdades sobre sexualidade, DST e 

métodos contraceptivos, autocuidado e prevenção’’. Para ilustrar o sucesso 

do projeto, seguem, pois, algumas fotos... 

 

 

 

  



 


