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TENDA DE INFORMAÇÃO 

Os alunos do PET-Saúde desenvolveram as tendas com o objetivo de levar 
informações sobre saúde aos usuários do Centro de Saúde Cafezal. 
Acredita-se que quando a população tem acesso à informação, muitas 
condições de saúde podem ser prevenidas ou diagnosticadas 
precocemente. 

Foram planejados alguns temas inicialmente, entretanto novos temas 
ainda poderão surgir de acordo com a demanda dos usuários. Os temas 
iniciais são: 

 Higiene Bucal;  

 Primeiros Socorros; 

  Incentivo à vacinação; 

  Informações sexuais; 

  O que o Centro de Saúde tem para oferecer;  

 Incentivo à prática de atividade física.  

As tendas funcionam na entrada do Centro de Saúde despertando o 
interesse dos usuários assim que eles entram na unidade. Os recursos 
visuais utilizados como cartazes, mesa colorida, e materiais específicos 
para cada tema também são atrativos e os usuários chegam à tenda 
espontaneamente recebendo, então, a informação do dia. 

No mês de setembro foram realizadas duas tendas: a Tenda da Higiene 
Bucal e a Tenda da Atividade Física.  

Na tenda de Higiene Bucal foram passadas informações sobre os cuidados 
com os dentes e sobre a higiene bucal de grupos específicos como 
diabéticos e gestantes. Além disso, foi demostrada a forma de escovação 
correta e o uso do fio dental em modelos disponibilizados pela 
odontologia do CS. Pode-se perceber que, nesta tenda, as crianças foram 
as maiores interessadas.  

Na Tenda de Atividade Física realizou-se a aferição de pressão arterial e 
foram passadas informações sobre a importância e os benefícios de se 
praticar uma atividade física, além de alguns cuidados que devem ser 



tomados antes de se iniciar a prática dos exercícios. Nessa tenda, também, 
foi divulgado o grupo de caminhada que acontece no CS de segunda a 
quinta. O número de usuários que passaram pela tenda por turno (manhã 
ou tarde) foram em média 15 pessoas. 

Acredita-se que as tendas possam ser uma forma mais fácil de acesso a 
informação para os usuários e que essas ações possam ter repercussões 
observadas pelos profissionais do CS, como por exemplo, aumentar o 
número de participantes do grupo de caminhada e diminuir os índices de 
doenças bucais em gestantes e diabéticos. 

A seguir, seguem algumas fotos que ilustram o sucesso das tendas. 

 

 

Fig 1.1 Layout da Tenda Informação 



 

Fig 1.2 Tenda de Saúde Bucal  

 

 

Fig 1.3 Tenda de Saúde Bucal 



 

Fig 1.4 Tenda de Saúde Bucal 

 

Fig 1.5 Tenda Mexa-se! – Tenda da Atividade Física 

 

PESQUISA “ QUALIDADE DE VIDA E PERFIL DE SAÚDE DOS INDIVÍDUOS 
ATENDIDOS EM QUATRO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM BELO 
HORIZONTE” 

No dia 21 de setembro de 2013, na Faculdade de Farmácia da UFMG, foi 
realizado o treinamento do questionário que será aplicado para a pesquisa 
“Qualidade de Vida e Perfil de Saúde dos Indivíduos atendidos em quatro 
unidades básicas de saúde em Belo Horizonte”.    



Os preceptores, os alunos e o tutor do grupo tutorial do CS Cafezal 
estavam presentes nesse treinamento. 

O evento iniciou-se com a apresentação dos quatro grupos tutoriais 
envolvidos na pesquisa e de um apanhado geral sobre o projeto. Em 
seguida, foi apresentado um roteiro de técnicas de entrevista para instruir 
os entrevistadores. Por fim, foram apresentados os formulários da 
pesquisa e foram debatidas algumas questões que geraram dúvidas nos 
participantes de vários grupos tutoriais. A partir dessa discussão foram 
definidas algumas mudanças nos formulários com o objetivo de evitar 
confusões e vieses que poderiam vir a atrapalhar o sucesso da pesquisa.  

 

DIA DA MULHER 

 

No dia 14 de setembro de 2013, sábado, foi realizado no CS Cafezal o “Dia 
da Mulher”. Este é um evento que já acontece uma vez por semestre no 
CS desde 2009 e conta com o apoio dos grupos tutorias do PET-Saúde 
UFMG desde 2010.  

O sábado é inteiramente dedicado à saúde da mulher. Nesse dia são 
realizados os exames preventivos de câncer de colo de útero e câncer de 
mama por uma equipe multidisciplinar da própria unidade. Os alunos do 
PET participam com a criação e o desenvolvimento, juntamente com os 
profissionais do CS, de diversas oficinas que são realizadas com o objetivo 
de atrair ainda mais a população feminina para o CS, a fim de aumentar a 
demanda e o número de exames preventivos realizados. Dessa forma, o 
grupo tutorial do PET-Saúde auxilia na prevenção e promoção da saúde 
das mulheres da Vila Cafezal. 

Nesse “Dia da Mulher” realizado em 14 de setembro, aconteceu a “Oficina 
de Beleza”. As alunas da Fisioterapia, Medicina, Enfermagem e Nutrição 
reservaram e prepararam um espaço onde as mulheres podiam pintar as 
unhas, fazer maquiagem e arrumar os cabelos enquanto esperavam para 
serem chamadas para o atendimento médico e realização dos exames 
preventivos.  
 
Notou-se que as mulheres ficaram muito satisfeitas de poderem, ao 
mesmo tempo, cuidar da saúde e da beleza, valorizando sua feminilidade 
e aumentando sua autoestima.  



A seguir, algumas fotos desse dia tão especial para as mulheres. 

 

 



 

 



 


