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Tutor:
SONIA REGINA JURADO

Ano:
2018

Somatório da carga horária das atividades:
1735

Situação do Planejamento:
Aguardando homologação do CLAA

Considerações finais:
Um dos pontos para o sucesso das atividades propostas pelo grupo PET-Enfermagem é a realização 
semanal de reuniões administrativas para avaliar a execução das mesmas. Também para o bom andamento 
dessa Proposta e do Programa, o tutor atribui co-responsabilidade a todos os petianos na proposição, 
realização e avaliação das atividades do grupo. Trimestralmente, durante as reuniões, são realizadas as 
seguintes avaliações: - do grupo pelo tutor, - de cada petiano pelo tutor, - do tutor pelo grupo, - do tutor por 
cada petiano, - auto-avaliação do tutor, - auto-avaliação do petiano. Além disso, a tutora a fim de contribuir 
para a formação dos petianos, utiliza-se da seguinte metodologia: - intercambia e dissemina informações, 
debatendo ideias e experiências vivenciadas na prática. - responsabiliza o aluno pela sua própria 
aprendizagem e responsabilidade social, - valoriza igualmente as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
no âmbito do grupo. - estimula o aprofundamento dos conteúdos relacionados à graduação. Em cada 
atividade proposta, há indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Dentro do ensino, o petiano 
reforça conteúdos aprendidos dentro de sala de aula; aprende novos, mediante cursos de capacitação ou 
atualização e estudos individuais e em grupo, visando a realização das ações do PET. No tocante à 
pesquisa, é estimulado a produzir relatos de experiência ou artigos científicos decorrentes da obtenção dos 
resultados das atividades do grupo, a fim de socializar as informações científicas, divulgar o grupo PET-
Enfermagem ao nível local, nacional e internacional e aprimorar a parte escrita. Em relação à extensão, 
compartilha ideias e informações com a comunidade local, através de ações de educação em saúde e 
realização de atividades em escolas, unidades básicas de saúde (UBS), estratégia de saúde da família 
(ESF), clínica da mulher, outros estabelecimentos de saúde e espaços públicos.

Resultados gerais:
Os resultados esperados são os seguintes: - melhoria do planejamento das ações de ensino, pesquisa e 
extensão por parte dos acadêmicos, valendo-se da didática e do método científico; articulação teoria e 
prática na formação dos petianos do grupo PET-Enfermagem; - maior interação dos professores e alunos 
com o Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem, fazendo com que o docente e o acadêmico 
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analisem suas atividades desenvolvidas junto à comunidade acadêmica; melhoria do ensino na graduação
pela dinâmica de palestras, mini-cursos, troca de experiências entre docentes e acadêmicos e, entre 
acadêmicos e comunidade; - promoção de ações de impacto sobre a Saúde Pública, temática trabalhada 
nesse grupo PET; - maior produção científica no curso de graduação; - formar profissionais capacitados 
para atender as necessidades sociais da Saúde e assegurar a integralidade da atenção, a qualidade e a 
humanização do atendimento individual e coletivo; - promover uma maior interação entre a comunidade 
acadêmica e a sociedade.
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Atividade - Qualidade de Vida e Sobrecarga de Cuidadores de 
Crianças Autistas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 01/05/2018 30/09/2018

Descrição/Justificativa:
O autismo, também denominado como Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), é uma síndrome que 
afeta o desenvolvimento neurológico, apresentando dificuldades na comunicação, na interação social, no 
comportamento e estereotipia repetitiva, sendo classificado como leve, moderado a severo. Segundo o 
Center of Deseases Control and Prevention - CDC (2017), órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, 
revela que uma criança a cada 100 nasce com o TEA. Os dados revelam um aumento no número de casos 
de autismo em todo mundo. Até há alguns anos, a estimativa era de um caso para cada 500 crianças. Com 
isso, estima-se que no Brasil existem dois milhões de autistas, e o que torna a questão mais grave é o 
preconceito, a falta de tratamento adequado e o comprometimento da qualidade de vida dos cuidadores de 
autistas. Essa síndrome afeta mais o sexo masculino, sendo que a cada quatro crianças, três são do sexo 
masculino e uma do sexo feminino, causando restrição ao repertório de atividades do portador. Há 
perturbações no tocante ao funcionamento de três domínios: 1) social: dificuldade de interação; 2) 
comunicacional: podendo apresentar ecolalia (repetição de frases e palavras) e evitação de contato visual; 
3) comportamental: comportamento focalizado e repetitivo. A presença da criança autista tende a modificar 
as relações entre os familiares. Os sintomas do distúrbio desencadeiam elevados níveis de estresse nos 
membros da família. As relações sociais das famílias com crianças autistas tornam-se embaraçosas e se 
reduzem, podendo até haver rupturas em seus vínculos sociais. Identificou-se que o autismo é das 
patologias do desenvolvimento que maior estresse causa na família, inclusive, comprometendo a qualidade 
de vida dos cuidadores. Segundo a World Health Organization (1946), saúde é um estado de completo bem-
estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidades. Nessa perspectiva, saúde 
diz respeito à qualidade de vida, que envolve aspectos muito maiores do que a mera ausência de 
enfermidades. A qualidade de vida envolve não somente o bem-estar físico, mas, também, o psicológico, 
emocional, mental, vida social e bom relacionamento com a família, amigos e terceiros. Sabe-se que a 
qualidade de vida é um conceito que inclui diversos aspectos. Dentre eles, a sensação de bem-estar, 
felicidade diante do âmbito em que se vive e suas relações sociais, tais como comunidade, escola, trabalho 
e família. A ideia de que o tratamento de crianças autistas passa, necessariamente, pela busca por melhoria 
de sua qualidade de vida encontra guarida na concepção de que isso somente se mostrará viável desde o 
ponto de vista de que os cuidadores dessas crianças também apresentem bons níveis de qualidade de vida. 
Ainda devemos considerar para que o tratamento do transtorno possa apresentar evolução e sensível 
progresso, a qualidade de vida dos cuidadores é um fator relevante no contexto. Por conseguinte, identificar 
os fatores de estresse envolvidos no contexto da relação cuidador-criança autista, bem como, os fatores que 
o desencadeiam apresenta-se como uma temática que não pode, nem deve, ser ignorada. O projeto terá a 
coordenação da tutora do grupo, coordenação discente da petiana Angela Maria Santos Lopes, com a 
participação de mais 3 integrantes do grupo PET-Enfermagem, na equipe executora.

Objetivos:
- Avaliar a qualidade de vida de cuidadores de crianças autistas. - Avaliar a sobrecarga de cuidadores de 
crianças com autismo. - Atender a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) referente à 
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saúde e bem-estar da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Trata-se de uma pesquisa quantitativa e submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), sob protocolo n° 75843517.1.0000.0021. Serão incluídas 50 
pessoas cuidadoras, de ambos os sexos, de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo, que 
frequentam o Centro Especializado em Reabilitação (CER), na cidade de Três Lagoas - MS. Os critérios de 
inclusão para os familiares serão: ser alfabetizado; ter grau de parentesco; morar e ser responsável pela 
criança com transtornos do espectro do autismo, exercendo o papel de principal cuidador. Antes da 
aplicação dos questionários, será realizada uma reunião em grupo com os cuidadores no próprio centro de 
reabilitação, durante o horário de terapia das crianças. A pesquisadora primeiramente explicará a finalidade 
dos questionários e os cuidadores que desejaram participar, assinarão o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Os que desejarem refletir melhor sobre sua participação na pesquisa ou discutirem o 
convite com seus familiares e/ou amigos terão o prazo de 15 dias. Após a assinatura do TCLE, serão dadas 
as instruções com relação ao preenchimento das respostas do questionário de sobrecarga dos familiares 
cuidadores. Será utilizada a Versão brasileira da Escala Burden Interview, que verifica a sobrecarga dos 
cuidadores de indivíduos com incapacidades mental e física. A escala inclui 22 perguntas que englobam as 
áreas de saúde, vida social e individual, situação financeira, estabilidade emocional e relações 
interpessoais. A instrução do questionário informa que há uma lista de afirmativas que reflete como as 
pessoas se sentem quando cuidam da outra pessoa. Depois de cada afirmativa, o participante deve indicar 
com que frequência se sente daquela maneira: nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente, ou 
sempre nas questões de 1 a 21 e: nem um pouco, um pouco, moderadamente, muito, ou extremamente na 
questão 22 e que não existem respostas certas ou erradas. Na análise dos dados primeiramente cada 
indivíduo receberá um escore. Para isso, as respostas de cada sujeito serão pontuadas em uma escala que 
varia de 0 a 4, de acordo com a presença ou intensidade da resposta obtida. As questões referentes aos itens 
1 ao 22 serão pontuadas como: 0 - nunca; 1 - raramente; 2 - algumas vezes; 3 - frequentemente; 4 - sempre; 
e do item 22 como: 0 - nem um pouco; 1- um pouco; 2 - moderadamente; 3 - muito e 4 - extremamente, 
esta última questão avalia a intensidade de sobrecarga no cuidador. Todas as perguntas serão pontuadas e o 
escore final, que pode variar de 0 (menor sobrecarga) a 88 (maior sobrecarga), será obtido a partir da soma 
total de todas as respostas. Quanto maior o escore final, maior a sobrecarga do cuidador. Para a avaliação 
da qualidade de vida dos cuidadores será aplicado o 36-item Short Form Heath Survey Questionnaire (SF-
36). O questionário SF-36 é composto por 36 itens, agrupados em 8 dimensões: capacidade funcional, 
aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde 
mental. Para cada entrevistado e para cada uma das oito dimensões será obtido um escore ao se aplicar uma 
escala de medida com valores de 0 a 100. Os resultados numéricos das dimensões serão distribuídos em 
quartis (0 a 25, de 26 a 50, de 51 a 75 e de 76 a 100). Além disso, serão expressos como média e desvio 
padrão (X±DP), quando apropriado. A fim de verificar se os diferentes domínios que compõem o 
questionário referente à qualidade de vida dos respectivos cuidadores se diferenciam entre si será aplicada 
a Análise de Variância (ANOVA). Considerando que todos os domínios diferem entre si, será aplicado o 
Test t de Student a fim de verificar quais pares de variáveis são responsáveis pela significância estatística 
encontrada na ANOVA.
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Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Para o curso: buscar mostrar a importância da Enfermagem (Diagnóstico de Enfermagem) na identificação 
do desequilíbrio e adoecimento do cuidador. E que é fundamental a presença do enfermeiro na ponte de 
comunicação entre o cuidador e o médico (nem sempre o cuidador sabe expressar em palavras o que se 
passa). Além disso, capacitar os petianos e discentes em enfermagem da UFMS no cuidado do cuidador de 
crianças autistas, a fim de melhorar a qualidade de vida de quem cuida e é cuidado. Para sociedade: 
cuidando da qualidade de vida dos cuidadores, evita-se que o mesmo adoeça e garante que o tratamento da 
criança autista tenha maior efetividade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Número de cuidadores participantes do projeto de pesquisa. - Nível de satisfação dos petianos, 
profissionais e cuidadores em participar do projeto. - Número de artigos científicos com resultados da 
pesquisa publicados em revistas indexadas.
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Atividade - Prevalência de Obesidade, Sobrepeso e Hábitos 
Alimentares em Escolares na cidade de Três Lagoas - MS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 19/02/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
A obesidade é considerada, em países desenvolvidos, um importante problema de saúde pública, e pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), uma epidemia global. Todo um sistema de vida inadequado 
provavelmente favorece este tipo de acontecimento: sedentarismo, hábitos familiares inadequados, 
alimentação insatisfatória, excesso de carboidratos na dieta, a velocidade da refeição, os lanches 
desequilibrados e o consumo de doces e guloseimas. A obesidade está associada com hipertensão arterial, 
doença cardíaca, oesteoartrite, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer, e seu impacto é mais pronunciado 
na morbidade do que na mortalidade. Pessoas obesas, particularmente crianças e adolescentes, 
frequentemente apresentam baixa auto-estima, afetando a performance escolar e os relacionamentos. No 
Brasil, cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de obesidade e, oito em cada dez 
adolescentes continuam obesos na fase adulta. Um estudo preliminar realizado pelo PET-Enfermagem da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com 531 escolares, de ambos os gêneros, entre 10 a 
15 anos de idade, matriculados em duas escolas da rede estadual de Três Lagoas - MS, detectou que 21% 
(n= 113) eram sedentários, 22% (n= 116) estavam com sobrepeso, 14% (n= 73) estavam obesos, 17% (n= 
92) não gostavam do próprio corpo e 19% (n= 101) eram hipertensos. Em relação à prevalência de doenças 
crônicas em familiares, os escolares relataram que possuíam 51%, 52% e 53%, respectivamente, obesos, 
diabéticos e hipertensos. Nesse sentido, esse projeto de pesquisa terá continuidade no ano de 2018, 
contudo, será realizado somente em escolas municipais de Três Lagoas - MS.

Objetivos:
- Estudar a prevalência de sobrepeso, obesidade, hábitos alimentares, nível de sedentarismo e pressão 
arterial entre escolares de ambos os sexos com perspectivas de mudanças no estilo de vida; - Identificar o 
perfil dos níveis de pressão arterial sistólica e diastólica dos participantes; - Identificar os valores dos 
Índices de Massa Corpórea (IMC) dos participantes; - Identificar os valores numéricos das circunferências 
abdominais dos participantes; - Traçar o perfil dos hábitos alimentares e nível de sedentarismo através das 
respostas coletadas pelo questionário; - Atender a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) 
referente à saúde e bem-estar da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A presente pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFMS. O estudo será desenvolvido 
nas escolas municipais da cidade de Três Lagoas - MS, em escolares de 10 a 15 anos, de ambos os sexos. 
Os seguintes dados antropométricos serão avaliados de cada aluno: altura, peso corporal e índice de massa 
corpórea (IMC), além disso, será verificada a pressão arterial de cada participante. O protocolo de pesquisa 
consistirá de um questionário de autopreenchimento contendo questões sobre dados pessoais, 
caracterização socioeconômica, hábitos alimentares, estilo de vida, história familiar de obesidade, 
hipertensão e diabetes, atividade física e percepção corporal, o qual será respondido por cada participante. 
A correlação de Pearson será utilizada para testar as associações entre pressão arterial sistólica e diastólica 
com peso corporal; IMC; idade; prática de exercícios físicos; consumo de sal; presença de obesos, 
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hipertensos, diabéticos e doenças cardiovasculares na família. O projeto terá a coordenação da tutora do
grupo, coordenação discente da petiana Anna Clara Freitas Maia, com a participação de todos os 
integrantes do grupo PET-Enfermagem, na equipe executora.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Integrar conteúdos curriculares, tais como: Saúde da Criança e Educação em Saúde. - Promover 
atividades que visem a prevenção de doenças e promoção em saúde da população local. - Divulgar as ações 
do PET-Enfermagem no município de Três Lagoas. - Relacionar o perfil alimentar e o nível de 
sedentarismo como preceptores da obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e outras; - 
Publicação dos resultados da pesquisa em periódico científico indexado e apresentação em eventos 
científicos nacionais e internacionais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Número de escolas e alunos participantes do projeto. - Número de trabalhos apresentados em congressos 
e publicados em revistas indexadas.
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Atividade - Efeito da Terapia a Laser de Baixa Intensidade (660 
nm) na Cicatrização de Úlceras por Pressão

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 01/03/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
As úlceras por pressão (UPs) tornaram-se um dos principais problemas de saúde pública da atualidade, 
alcançando índices preocupantes e mortes evitáveis. Elas são sinônimo de complicação para pacientes que 
permanecem muito tempo imobilizados em leito ou em cadeiras de rodas. As UPs são áreas de necrose 
celular e destruição vascular que sofreram exposição prolongada a pressões elevadas o sufciente para 
interromper a circulação local e, usualmente, sobre uma proeminência óssea. As localizações mais 
acometidas são região isquiática, sacrococcígea, trocantérica (15%), calcânea, maléolos laterais, cotovelos, 
região occipital e escapular. A UP, dependendo do nível de profundidade da lesão nos tecidos pode trazer 
sérias complicações como a osteomielite, septicemia e, mesmo, levar o paciente a óbito. Além das perdas 
financeiras ocasionadas aos pacientes e familiares, o problema traz, também, transtornos psicológicos e 
impedem ou dificultam a participação do indivíduo em programas de reabilitação. Assim, a prevenção e 
tratamento no estágio inicial devem ser a meta da assistência que vise à qualidade. A cicatrização de feridas 
é um processo complexo, interativo e integrativo, que envolve atividade celular e quimiotática, com 
liberação de mediadores químicos associados às respostas vasculares. É composta por uma sequência de 
eventos que culmina no total fechamento da derme lesionada. Sendo um problema frequente e com custos 
econômicos consideráveis há que apostar na prevenção das UPs, existindo outras modalidades terapêuticas 
para promover a cicatrização local. Atualmente, o laser é um dos recursos terapêuticos que vem sendo 
usado no processo de reparo tecidual. A laserterapia de baixa intensidade é um termo genérico que define a 
aplicação terapêutica de lasers e diodos superluminosos monocromáticos com potência relativamente baixa 
(menor que 500 mW), para o tratamento de doenças e lesões, utilizando dosagens inferiores a 35 J/cm2, as 
quais são consideradas baixas demais para efetuar qualquer aquecimento detectável nos tecidos irradiados. 
A terapia a laser, quando utilizada nos tecidos e nas células, a energia dos fótons absorvidos não é 
transformada em calor, contudo em efeitos fotoquímicos, fotofísicos ou fotobiológicos. Na dose adequada, 
a luz laser interage com as células e tecidos e certas funções celulares podem ser excitadas, como a 
estimulação de linfócitos, a ativação de mastócitos, a proliferação de vários tipos de células, gerando 
efeitos anti-inflamatórios. O laser de baixa potência também atua na pele, aumentando a migração de 
fibroblastos e consequente formação de colágeno, favorecendo a cicatrização de feridas cutâneas e 
possuindo efeito cicatrizante. No Brasil, ainda não se tem dados significativos relacionados à incidência e a 
prevalência das UPs e aos custos do tratamento das mesmas, para mostrar a real situação do nosso país. 
Além disso, há poucos estudos a respeito da úlcera por pressão, sobretudo, no tocante ao uso da laserterapia 
como um método de tratamento das mesmas. O projeto terá a coordenação da tutora do grupo, coordenação 
discente do petiano Lucas de Oliveira Bernardes, com a participação de mais 3 integrantes do grupo PET-
Enfermagem, na equipe executora.

Objetivos:
- Avaliar os efeitos do laser de baixa potência (680 nm) na cicatrização de úlceras por pressão em pacientes 
cadeirantes e acamados. - Comparar os gastos e a eficiência entre laserterapia associada com curativos a 
base de ácidos graxos e somente a laserterapia no tratamento em úlceras por pressão; - Diminuir os gastos 

Ministério da Educação
Planejamento Anual 2018

OCIMAR SANTIAGO RAMIRES 14/02/2018 17:29:29 - Página 8 de 48



com o tratamento das úlceras de pressão, empregando somente a laserterapia; - Melhorar a qualidade de
vida e autoestima dos pacientes com lesões por pressão, favorecendo o retorno mais rápido desses às 
atividades cotidianas; - Atender a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) referente à 
saúde e bem-estar da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O estudo será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), sendo considerada uma pesquisa sem riscos para os participantes do projeto. Os pacientes serão 
recrutados mediante cartazes afixados nos corredores do Centro de Diagnóstico e Cirurgia (CDC) e pelas 
mídias sociais, na cidade de Três Lagoas-MS. O local de atendimento será o CDC para aqueles pacientes 
que conseguirem se locomover até o local do estudo. Caso isso não seja possível, o atendimento será 
realizado no domicílio do participante da pesquisa. Como forma de assegurar a tomada de decisão livre e 
esclarecida na participação da pesquisa é concedido o prazo de 15 (quinze) dias antes da assinatura do 
presente termo para que o voluntário possa refletir sobre a sua participação, além de consultar seus 
familiares ou outras pessoas que possam ajudá-lo na tomada de decisão. Após aceitação dos pacientes e a 
assinatura do termo de consentimento, estes responderão a um questionário contendo 16 perguntas, as quais 
contemplam dados do paciente, o tempo do surgimento da úlcera; tamanho, quantidade e grau das lesões, 
as comorbidades e os fatores de risco para a presença de úlceras de pressão e o estilo de vida. Os critérios 
de inclusão do estudo são a possibilidade de seguir com o tratamento por 20 aplicações, sendo a frequência 
três vezes por semana, não ter a presença de infecção das úlceras ou necrose tecidual e poder realizar as 
trocas de decúbito. A coleta de dados será realizada no período de março a dezembro de 2018. Estima-se 
atender, no mínimo, 50 pacientes com úlcera por pressão, de ambos os sexos, de diversas idades, 
distribuídos aleatoriamente em dois grupos: grupo A, receberá somente tratamento com laserterapia e 
grupo B, o qual será tratado com laserterapia e curativo com óleo dermoprotetor Pielsana® sachet. O óleo 
dermoprotetor Pielsana® sachet é uma gaze de rayon embebida em óleo a base de Ácidos Graxos 
Essenciais (AGE), no caso óleo de girassol, e Triglicerídeos de Cadeia Média (T.C.M), vitaminas A e E, 
óleos de copaíba e melaleuca. O óleo de copaíba previne infecções e tem efeito anti-inflamatório. O óleo de 
melaleuca possui alto espectro anti-microbiano, anti-séptico e analgésico local suave. Antes da laserterapia 
da(s) úlcera(s) por pressão, será realizada a lavagem da ferida com soro fisiológico 0,9% para a retirada de 
tecido necrótico. Na sequência, será realizada a aplicação do laser Omnia (marca Ecco Fibras) com caneta 
de 660 nm (espectro do vermelho), com uma frequência de três vezes por semana, sendo obrigatório o uso 
dos óculos de proteção para o paciente e o aplicador. A aplicação do laser nas úlceras por pressão será 
realizada pela pesquisadora responsável. O tempo de aplicação do laser dependerá do tamanho e da 
quantidade de feridas do paciente. A caneta de aplicação ficará em um ângulo de 90° com o tecido, a uma 
distância de aproximadamente 5 a 10 mm. A dosimetria irradiada será de 4 joules/cm2, depositada 
utilizando a técnica pontual, delineando a borda da ferida a cada 1 cm, seguindo esta regra para cada ponto 
aplicado também na região interna da ferida, na intenção de garantir uma mesma quantidade de energia 
luminosa para cada cm2 da UP. Ao final será realizado um curativo simples feito com gaze para proteção 
mecânica da ferida no grupo A e, no grupo B, o curativo com óleo dermoprotetor Pielsana® sachet. Na 
primeira, na décima e na vigésima aplicação do tratamento será realizada a medida da área das úlceras com 
uma régua convencional de 30 cm, bem como o registro fotográfico das úlceras. Os valores das medidas e 
as fotografias serão transcritos para o programa AutoCaD 2011, e serão determinados o desenho e as 
medidas de área (Unidades de área, U.A) aproximadas da úlcera, para comparação ao longo do tratamento. 
Caso ocorra alguma intercorrência ao longo do tratamento das UP por laserterapia, o voluntário da pesquisa 
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será imediatamente encaminhado para serviço médico especializado, cabendo ao pesquisador responsável
dar todo o suporte necessário para o atendimento médico-hospitalar. Para calcular o custo do tratamento, 
tomaremos como referência uma úlcera por pressão medindo 49 cm2 de área e 0,3 cm de profundidade e, 
calcularemos os materiais necessários para o tratamento no período de uma semana, tais como: luvas de 
procedimento, solução fisiológica, gazes, esparadrapo, custo operacional da utilização do equipamento 
laser (consumo de energia elétrica) e custo da mão de obra do enfermeiro para o procedimento bem como o 
número de trocas decorrentes da cobertura utilizada de ácidos graxos, no caso do grupo B. Também será 
calculado o custo do curativo convencional realizado no CDC. Posteriormente, será comparado o custo dos 
três tipos de procedimentos: convencional, somente laserterapia e laserterapia associada com curativo de 
óleo dermoprotetor. Feito isso, será estimado o valor total mensal gasto com cada tipo de procedimento, 
considerando o número de pacientes atendidos na cidade de Três Lagoas, a qual possui uma população 
estimada de 117.000 habitantes. Assim, também será realizada uma projeção de custos ao nível estadual e 
nacional, considerando os três tipos de procedimentos e uma análise comparativa dos custos, verificando 
qual o procedimento mais vantajoso do ponto de econômico e processo cicatricial. A análise estatística dos 
dados será realizada de forma descritiva por meio da apresentação dos dados em tabelas e gráficos. Os 
dados serão avaliados utilizando-se a Análise de variância (ANOVA - uma via), para se avaliar a eficácia 
do tratamento com o uso somente da laserterapia e laserterapia associada com curativos de ácidos graxos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Menor tempo de cicatrização das úlceras por pressão. - Maior eficácia no processo de cicatrização de 
úlceras por pressão com a laserterapia. - Diminuir os custos no tratamento de úlceras por pressão. - 
Proporcionar aos pacientes uma melhora de sua qualidade de vida, acelerando o processo cicatrizante das 
úlceras por pressão, recolocando-os na sociedade de forma produtiva e diminuindo os transtornos sócio-
econômicos. - Propiciar mais uma alternativa de tratamento em pacientes portadores de úlcera de pressão, 
utilizando a laserterapia. - Capacitar enfermeiros em laserterapia para o tratamento de úlceras por pressão, 
na cidade de Três Lagoas-MS. - Produzir uma apostila de uso prático da laserterapia em úlceras por 
pressão, a qual será submetida para avaliação pelo Ministério da Saúde, na tentativa de adoção da mesma 
em território nacional. - Comparar a diferença dos custos do tratamento das úlceras por pressão pelos 
curativos convencionais, somente laserterapia e laserterapia associada com coberturas contendo ácidos 
graxos essenciais e verificar qual tratamento mais vantajoso do ponto de vista do processo cicatricial e 
econômico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Número de pacientes do Sistema Único de Saúde beneficiados com o tratamento da laserterapia em 
úlceras por pressão. - Número de artigos científicos e trabalhos apresentados em eventos, contendo os 
resultados finais da pesquisa. - Nível de satisfação dos petianos e parceiros da prefeitura municipal de Três 
Lagoas - MS em participar do projeto. - Nível de satisfação dos pacientes atendidos no projeto.
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Atividade - I Simpósio Sul-Matogrossense de Saúde Pública 
(SMSP)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
16 25/10/2018 27/10/2018

Descrição/Justificativa:
O I Simpósio Sul-Matogrossense de Saúde Pública da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), Campus de Três Lagoas, terá como tema central: Sustentabilidade, Igualdade e Direito à Saúde, 
sendo realizado no período de 25 a 27 de outubro 2018 e tem por objetivo reunir estudantes, docentes, 
profissionais e pesquisadores da área da saúde e afins para discutir e traçar estratégias de enfrentamento ao 
atual processo de ameaça ao Sistema Único de Saúde (SUS), bem como, estimular novos militantes para a 
saúde pública estadual e brasileira. Nestes três dias de congresso, está prevista a participação de 
importantes atores, como conferencistas e participantes de mesas redondas, além de mini-cursos sobre 
diferentes temáticas, realizados de forma participativa e interativa. O evento destina-se a 300 participantes, 
tendo como público-alvo professores, pesquisadores, profissionais e estudantes das áreas biológicas e da 
saúde, dentre outras. Essa atividade visa gerar certificados para os acadêmicos participantes a fim da 
obtenção da integralização dos créditos da disciplina de Atividades Complementares e também abordar 
temas que não constam no projeto político pedagógico do curso de graduação em Enfermagem da 
UFMS/CPTL. Em relação à extensão universitária, essa atividade visa receber acadêmicos, professores e 
pesquisadores de instituições públicas e privadas do estado, além da sociedade em geral, compartilhando 
ideias e experiências em relação aos temas de Saúde Pública. A fim de fortalecer a pesquisa, o evento visa 
ter um espaço para a apresentação de resultados de pesquisa, na forma de pôster e, a publicação das 
mesmas em Anais eletrônico do evento, disseminando a informação científica. O Simpósio terá a 
coordenação da tutora do grupo e, a participação de todos os integrantes do grupo PET-Enfermagem, na 
equipe executora.

Objetivos:
- Contribuir para o desenvolvimento da Saúde Pública/Coletiva no estado de Mato Grosso do Sul; - 
Promover o debate e posicionar-se sobre os problemas e políticas públicas de saúde orientados pelos 
princípios da equidade, integralidade e universalidade; - Proporcionar oportunidade para os participantes 
aprofundarem seus conhecimentos, aprimorarem competências, discutirem as temáticas prioritárias de 
saúde do Estado e apresentarem resultados de pesquisas; - Promover e estimular a formação técnico-
científica e o aperfeiçoamento profissional; - Atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) 
referente à saúde e bem-estar, igualdade de gênero, água potável e saneamento, redução das desigualdades 
e cidades e comunidades sustentáveis, da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada no período de 25 a 27 de outubro de 2018 na Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS), Campus de Três Lagoas (CPTL), no Espaço Multiuso Prof. Dr. Pedro Dercir de 
Oliveira. A carga horária é de 12 horas para as mesas-redondas, conferências e apresentação de pôsteres e 4 
horas para os mini-cursos. Os conferencistas serão professores e pesquisadores de instituições privadas e 
públicas do estado de Mato Grosso do Sul. A Comissão Científica do I Simpósio Sul-Matogrossense de 
Saúde Pública receberá inscrições de trabalhos, nas categorias comunicação oral e pôster, no período de 01 
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de Agosto a 30 de Setembro de 2018. Esses trabalhos devem apresentar resultados de pesquisas realizados
por profissionais de diversas áreas de conhecimento, pesquisadores e estudantes. Os trabalhos deverão ser 
apresentadas sob a forma de Resumo Expandido com temáticas que contemplem os eixos temáticos do 
evento 1) Formação e Atuação Profissional em Saúde; 2) Epidemiologia e Saúde Pública; 3) Saúde Pública 
e Gênero; 4) Doenças Crônicas e Negligenciadas; 5) Saúde e Meio Ambiente; 6) Educação e Saúde e, 
devem obedecer às normas pré-definidas. A avaliação dos trabalhos será realizada por especialistas da área, 
preferencialmente, de instituições de vínculo diferentes do(s) autor(es). Serão aceitos para análise trabalhos 
originais e de revisão bibliográfica de acordo com o(s) eixo(s) temático(s) do evento, descritos abaixo: 1) 
Formação e Atuação Profissional em Saúde, 2) Epidemiologia e Saúde Pública, 3) Saúde Pública e Gênero, 
4) Doenças Crônicas e Negligenciadas. 5) Saúde e Meio Ambiente, 6) Educação e Saúde. Somente serão 
publicados os trabalhos que obtiverem parecer favorável emitido por membros da Comissão Científica I 
Simpósio Sul-Matogrossense de Saúde Pública. Os trabalhos aceitos (tanto pôster quanto comunicação 
oral) serão publicados nos Anais online. Cada resumo expandido poderá ter no máximo seis (06) autores. 
Programação: Dia 25/10/18 18-19h Credenciamento 19h-20h Cerimônia Abertura 20h-21h Conferência de 
Abertura: Gênero, Política e Saúde na Perspectiva dos Movimentos Sociais, Poder Público e Universidade 
21h-22h45 Exposição de pôsteres/Coquetel de Abertura Dia 26/10/18 08h-10h Mesa Redonda: As Doenças 
Crônicas e Negligenciadas no Estado de Mato Grosso do Sul. 10h-10h30: Coffee break 10h30-12h: Mesa 
Redonda: O Programa de Educação Tutorial (PET) e as Políticas Públicas em Saúde. 12h-14h Intervalo 
para almoço 14h-16h: Mesa Redonda: Território e Sustentabilidade: as lutas por moradia, alimentação, 
cultura, saúde, transporte e desenvolvimento sustentável. 16h-16h30 Coffee break 16h30-18h30: 
Conferência: Desafios para o Novo Milênio no SUS e na Atenção Básica. 18h30-19h: Encerramento e 
entrega de premiações Data 27/10/18 08h-12h Minicursos - Atuação da Enfermagem na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) - Reações Adversas em Vacinas - Interpretação de Exames Laboratoriais - 
Nutrição e Saúde - Saúde Mental - Práticas Integrativas no SUS - Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa

Quais os resultados que se espera da atividade?
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Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Despertar o espírito científico e crítico dos estudantes de graduação e pós-graduação, estimulando a
formação de novos pesquisadores em Mato Grosso do Sul. - Valorizar e incentivar a pesquisa científica e
promover a integração e aprimorar o relacionamento entre acadêmicos e os profissionais das diversas áreas
do conhecimento em Mato Grosso do Sul. - Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais
entre estudantes de graduação e estimular os professores/pesquisadores a engajarem estudantes de
graduação em atividade de pesquisa. - Divulgar os resultados parciais ou finais de pesquisa científica
produzidos por alunos de graduação e pós-graduação lato ou stricto sensu, professores, pesquisadores e
egressos, nas áreas diversas áreas do conhecimento em Mato Grosso do Sul. - Promover a
interdisciplinaridade, interprofissionalidade e interinstitucionalidade em Mato Grosso do Sul. - Promover a
integração entre a graduação e a pós-graduação. - Discussão de criação de novos grupos e linhas de
pesquisa no âmbito da graduação e pós-graduação da UFMS, com a participação de docentes da UFMS e
pesquisadores de outras universidade e regiões brasileiras. - Gerar certificados para os acadêmicos
participantes a fim da obtenção da integralização dos créditos da disciplina de Atividades Complementares.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Número de inscritos e trabalhos apresentados no evento. - Nível de satisfação dos conferencistas em 
participar do simpósio. - Avaliação final do projeto intragrupo sobre o impacto produzido no curso de 
graduação, na instituição e na sociedade. - Aplicação de questionário avaliativo aos participantes no final 
do evento.
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Atividade - ELOPET/INTER-PET/ECOPET/ENAPET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 03/04/2018 30/11/2018

Descrição/Justificativa:
O PET Enfermagem buscará interagir com os demais grupos PETs no âmbito local, estadual, regional e 
nacional, via participação nos eventos petianos - atividade condicionada a liberação de recursos de custeio 
e/ou apoio institucional. Acreditamos que estes eventos se apresentam como excelente oportunidade para o 
exercício desta prática de diálogo, permitindo a troca de experiências e a resolução conjunta dos problemas 
e desafios do programa. Neste conjunto, destaque para o Encontro Local dos grupos PETs (ELOPET) que é 
uma iniciativa de encontro local dos grupos PETs de Três Lagoas, objetivando melhorar a interação e 
preparação dos petianos para os encontros institucionais, estaduais e nacionais. O primeiro ELOPET 
ocorreu em outubro de 2017, sob coordenação do PET-GEO, este ano a coordenação será do PET-
Enfermagem com data prevista para 24 de maio de 2018. O ELOPET terá a coordenação da tutora do 
grupo, coordenação discente da petiana Luana Gasparelli Feitosa, com a participação de todos os petianos 
do grupo PET-Enfermagem, na equipe executora. Todos os integrantes do PET-Enfermagem participarão 
como ouvintes no ELOPET.

Objetivos:
- Permitir que os petianos conheçam a dinâmica de outros grupos; - Estimular a participação dos petianos 
no debate político e na tomada de decisão que ocorre nesses encontros; - Discutir problemas inerentes ao 
Programa de Educação Tutorial; - Apontar a relevância do PET em todas as escalas territoriais, em 
especial, a local. - Interação e socialização entre os integrantes dos grupos PET do Campus de Três Lagoas 
(CPTL)/UFMS, alunos e professores, além de outros profissionais; - Atender a um dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) referente à educação de qualidade da agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A participação nestes eventos segue uma escala temporal de permanência no grupo, a começar pelos 
veteranos. No caso de eventos dentro do Estado, objetiva-se o envio de 4 a 5 representantes. No caso de 
eventos fora do Estado, de 1 a 2 representantes. Mesmo observando a escala de participação, o grupo 
assume o debate das pautas dos eventos com discussões internas. O evento local - ELOPET - permite a 
participação de todos os petianos, situação que tem viabilizado a construção coletiva de pautas e 
reivindicações.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Pretende-se ainda que os petianos se envolvam em instâncias de representação coletiva do PET e que 
possam trocar experiências, visando multiplicar ações exitosas. No âmbito local, ELOPET, espera-se maior 
visibilidade dos grupos PETs no Campus de Três Lagoas (CPTL) com fortalecimento do diálogo 
institucional. Além disso, espera-se desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de 
excelência, de natureza coletiva e interdisciplinar; promover o aperfeiçoamento do programa na UFMS a 
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partir da troca de experiências nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; conceder espaços para a
apresentação de trabalhos de produção acadêmica dos grupos PET do CPTL/UFMS e estimular o interesse 
de outros professores em colaborem junto aos grupos PETs dos cursos de graduação, nos quais estão 
vinculados.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após os eventos, por meio de reunião, os alunos participantes farão relato das atividades desenvolvidas e 
socializarão (com aqueles que não puderam ir) as experiências vividas. A ideia é que eles atuem como 
multiplicadores dos conhecimentos obtidos desde o evento local ao nacional. Além disso, iremos avaliar a 
troca de informações e aquisição de conhecimentos entre os petianos nos eventos bem como o 
planejamento de atividades em conjunto com os integrantes dos grupos PETs.
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Atividade - PET-Enfermagem na Lagoa Maior: Promovendo 
Saúde e Sustentabilidade

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 06/04/2018 07/04/2018

Descrição/Justificativa:
A Lagoa Maior, ou Primeira Lagoa, é o nome dado à principal das três lagoas urbanas que nomeiam a 
cidade de Três Lagoas - MS. Ocupa uma área de 418.000 m2, e sua profundidade não ultrapassa três 
metros. Na atualidade, é ponto de encontro de muitos esportistas e da população em geral. É também o 
local onde ocorrem os principais eventos públicos da cidade. Por ser um lugar público e frequentado por 
um grande número de moradores da cidade e turistas, esse projeto irá oferecer educação em saúde para a 
população sobre doenças crônicas (hipertensão, diabetes, obesidade), doenças sexualmente transmissíveis 
(DST's), preservação do meio ambiente e arrecadação de alimentos não perecíveis a serem doados para os 
moradores da Vila Vicentina, em Três Lagoas. Essa atividade de extensão universitária está em 
consonância com os pressupostos da Agenda 2030, aprovada em Assembleia-Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), através dos seus 193 Estados membros, baseada nos seguintes objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS): Saúde e Bem-Estar, Água Potável e Saneamento e Cidades e 
Comunidades Sustentáveis. O projeto terá a coordenação discente do petiano Daniel Borges Dutra, com a 
participação todos os integrantes do grupo PET-Enfermagem, na equipe executora, sob a supervisão da 
tutora.

Objetivos:
- Oferecer aos estudantes da área de enfermagem a aquisição de novos conhecimentos, reflexão e 
socialização com a população local. - Promover o conhecimento das especificidades da população local 
sobre os aspectos de controle, prevenção e promoção de saúde em relação à hipertensão arterial, diabetes e 
obesidade, bem como a extensão desses conhecimentos no âmbito social. - Proporcionar ao corpo discente 
a oportunidade de vivenciar o exercício da profissão, atuando como agentes de saúde. - Promover ação de 
extensão universitária alinhada com os pressupostos da Agenda 2030, aprovada Assembleia-Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU); - Atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) 
referente à saúde e bem-estar, água potável e saneamento, cidades e comunidades sustentáveis e redução 
das desigualdades da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada em um final de semana, no dia 07 de abril de 2018 (Dia Nacional da Saúde) em 
um espaço apropriado na Lagoa Maior, com a montagem de stands e com a participação dos integrantes do 
grupo PET-Enfermagem, alunos e professores dos cursos de graduação em Enfermagem, Medicina, 
Biologia e Geografia da UFMS, Campus de Três Lagoas. Os integrantes da ação de extensão universitária 
serão divididos em grupo, com as respectivas atividades: 1° Grupo: Coleta dos alimentos: No anterior dia 
anterior à ação de extensão, os voluntários desse grupo irão aos supermercados participantes para convidar 
as pessoas que estão fazendo compras a adquirirem alimentos para doá-los. Quando as pessoas entram nos 
estabelecimentos, receberão uma sacola e um folheto com a lista de alimentos que podem ser doados. Os 
interessados em participar, colocarão o alimento dentro da sacola e entregarão aos voluntários. No dia da 
ação de extensão, os voluntários também estarão recebendo doação de alimentos não perecíveis em um 
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stand na Lagoa Maior. A população será convidada a participar da ação e doar os alimentos mediante
propaganda em rádio local da cidade de Três Lagoas. As doações deverão ser realizadas das 8h às 18h. No 
fim do dia, os voluntários irão conferir, contabilizar, registrar e levar as doações para a sala do PET-
Enfermagem do CPTL/UFMS, em caixas lacradas e com rigoroso controle de transporte. Após isso, serão 
realizadas as doações arrecadadas para os moradores da Vila Vicentina em Três Lagoas-MS. 2° Grupo: 
Hipertensão e Diabetes Mellitus: A hipertensão arterial e o Diabetes mellitus (HA) são as doenças crônicas 
com alta prevalência. Nesse sentido, as ações educativas de saúde voltadas para a população são muito 
importantes, visto que podemos traçar os fatores de risco dessas patologias bem como favorecer a 
prevenção da hipertensão e diabetes, além de favorecer à adesão aos tratamentos pela população atendida. 
Será realizada a aferição da pressão arterial e glicemia pelos estudantes de enfermagem do CPTL/UFMS, 
sob a supervisão de professores. Em caso de valores alterados dos níveis pressóricos e glicêmicos, os 
pacientes receberão orientações e serão encaminhados para atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). 
3° Grupo: Obesidade: Esse grupo irá realizar a aferição de peso corporal, altura e cálculo do índice de 
massa corpórea (IMC) dos participantes e, em caso de obesidade e sobrepeso, os mesmos receberão 
orientações quanto aos riscos das patologias. 4° Grupo: DST's: Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) a incidência global de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST's) curáveis é de, 
aproximadamente, 333 milhões/ano. Dois terços de todos os casos ocorrem em pessoas com idade inferior 
a 25 anos e, em algumas populações, a maioria dos indivíduos adultos estão infectados por um ou mais 
patógenos. Desde o aparecimento da AIDS, tanto as DST's clássicas (sífilis e gonorréia), quanto a infecção 
pelo papilomavírus humano (HPV) passaram a ser melhor estudadas, contudo, os índices das DST's 
continuam altos. Nesse sentido, esse grupo realizará a entrega de preservativos e panfletos sobre doenças 
sexualmente transmissíveis, tais como: AIDS, sífilis, gonorréia, hepatite, HPV e a importância da 
prevenção das mesmas. Serão utilizados por esse grupo em questão para a educação em saúde sobre DST's, 
um folder e dois cartazes que contemplam a dimensão da prevenção dos agravos mencionados. Com essa 
atividade pretende-se contribuir para uma atitude mais positiva sobre a temática, com a adoção de práticas 
preventivas adequadas e a redução de incidência destes agravos na população local. 5° Grupo: Você sabia? 
Uma forma de se sensibilizar as pessoas em termos dos preceitos da educação ambiental é com atividades 
práticas e com a exposição de fotografias sobre a degradação ambiental, sendo possível assim, por 
exemplo, chamar atenção para a importância do aproveitamento da água da chuva, possibilidades de 
realização da compostagem de resíduos orgânicos e a devida disposição dos resíduos inorgânicos. Em 
tempos de muita escassez, o aproveitamento da água da chuva pode contribuir significativamente para a 
irrigação em períodos com menores índices pluviométricos. Dessa forma, torna-se possível, por exemplo, o 
cultivo de hortaliças em vários períodos do ano. A compostagem de resíduos orgânicos é um importante 
processo biológico de transformação dos resíduos orgânicos em produtos e insumos para a agricultura, e a 
realização desta prática, mesmo que em pequena escala, proporciona diminuição no descarte diário de 
resíduos orgânicos nos domicílios, mas que pode levar a uma otimização na produção de novos insumos e 
fertilizantes naturais, dentro do ciclo de ações sustentáveis. Importante ressaltar que o tratamento e 
gerenciamento de resíduos sólidos enfrentam um problema grandioso, principalmente no que diz respeito à 
conscientização da população e, até mesmo, do poder público. Infelizmente, o lançamento indiscriminado 
de resíduos orgânicos e inorgânicos no meio ambiente ainda mantém-se como uma prática comum, 
sobretudo, na Lagoa Maior, na cidade de Três Lagoas-MS. A presença de resíduos sólidos em áreas 
urbanas é muito significativa, gerando problemas de ordem estética, de saúde pública, inclusive 
provocando inundações e potencializando epidemias. Dessa forma, urge que ações de conscientização 
ambiental façam com que as pessoas operacionalizem ações que possam promover a separação adequada 
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dos resíduos, possibilitando a posterior reciclagem dos produtos descartados. Visando à atividade de
educação ambiental, será montando um stand na Lagoa Maior com apresentação de cartazes e atividades 
práticas de reaproveitamento da água, compostagem e separação de resíduos. Além disso, serão elaborados 
panfletos ilustrados com fotografias, visando divulgar à comunidade local formas de minimizar impactos 
gerados pela produção de resíduos. Para a elaboração dos referidos panfletos será utilizada uma linguagem 
simples e objetiva, buscando-se atingir pessoas de todas as idades, obtendo-se assim os impactos positivos 
do projeto.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Prevenir e diagnosticar hipertensão, diabetes e obesidade na população local. - Encaminhar os pacientes 
hipertensos, diabéticos e obesos para tratamento médico especializado da rede SUS. - Estimular hábitos 
alimentares saudáveis, visando à prevenção e controle da hipertensão, diabetes e obesidade na população 
local. - Demonstrar que é possível o convívio entre diferentes segmentos da população, crianças, jovens, 
adultos e idosos, com o desenvolvimento de relação de respeito e de aprendizado conjunto. - Os discentes 
de Enfermagem treinarão a técnica de aferição da pressão arterial nas mais variadas condições ambientais e 
clínicas (local com muito barulho; pacientes apresentando as mais variadas alterações: hipertensão, 
hipotensão, idosos, jovens, crianças, com tratamento medicamentoso, sem tratamento medicamentoso), o 
que permite o contato direto com a população representativa do nosso meio. - Integrar conteúdos das 
disciplinas do curso de graduação em Enfermagem, tais como: Fundamentos de Enfermagem e Educação 
em Saúde. - Promover a preservação do meio ambiente, em especial, a fauna e flora da Lagoa Maior, 
mediante atividades práticas e de educação ambiental. - Promover a sustentabilidade e diminuir os 
impactos da degradação ambiental. - Estimular a cidadania e o trabalho social por parte da equipe 
executora e população local com a doação de alimentos não perecíveis para um segmento menos 
favorecido economicamente, à exemplo dos moradores da Vila Vicentina, em Três Lagoas - MS. - Para a 
comunidade atendida, o projeto auxilia na promoção da saúde por meio da educação e orientação quanto à 
hipertensão, diabetes, obesidade, doenças sexualmente transmissíveis, suas causas e medidas preventivas. - 
Para o aluno, permite a aplicação de conteúdos vistos nas salas de aula, o aperfeiçoamento de habilidades 
interpessoais específicas e técnicas e a oportunidade de auxiliar a sociedade na sua área de atuação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Grau de adesão à atividade de extensão por parte dos participantes (população atendida). - Grau de 
envolvimento dos petianos e demais acadêmicos na execução da atividade de extensão. - Avaliação da 
realização do trabalho em grupo pela equipe executora. - Nível de satisfação da população local em 
participar da atividade, mediante a aplicação de questionários.
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Atividade - Educação em Saúde - Prevenção da Gravidez na 
Adolescência Através de Atividades Lúdicas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
90 01/03/2018 30/11/2018

Descrição/Justificativa:
A gravidez na adolescência é um tema de grande relevância na realidade social brasileira, sendo 
considerada como um problema de saúde pública. Há a necessidade de reformulação das políticas públicas 
para com essa população e mudanças na maneira de abordar temas relacionados a saúde do adolescente. 
Devido aos elevados índices estatísticos de gravidez na adolescência observa-se a importância da 
realização deste projeto, que além de promover orientações preventivas ao adolescente por meio de 
atividades integrativas, também proporciona aos acadêmicos de enfermagem uma maior compreensão do 
problema através da interação instituição-comunidade. A gravidez neste grupo populacional pode acarretar 
complicações obstétricas, com repercussões para a mãe e o recém-nascido, bem como problemas 
psicossociais e econômicos. Têm sido citados também efeitos negativos na qualidade de vida das jovens 
que engravidam, com prejuízo no seu crescimento pessoal e profissional. É importante lembrar também, 
que deve ser incluída nas estratégias de prevenção, a averiguação de atitudes frente a adolescente que 
engravidou. Existem evidências do abandono escolar, por pressão da família, pelo fato da adolescente 
sentir vergonha devido à gravidez, e ainda, por achar que "agora não é necessário estudar". Pode haver 
também rejeição da própria escola, por pressão dos colegas ou seus familiares e até de alguns professores. 
É importante, na abordagem de medidas preventivas, considerar quais adolescentes estão mais expostas ao 
risco de engravidar. Assim devem ser estimulados os projetos que visam a abordagem do tema, 
principalmente no que diz respeito a sua prevenção e também promoção à saúde no caso da gravidez já ter 
ocorrido. A educação em saúde na escola é de grande importância tendo em vista ser um local onde existe 
uma boa quantidade de jovens e pelo longo período que permanecem juntos.

Objetivos:
- Conscientizar os alunos sobre a importância do autocuidado relacionado a higiene e prevenção de 
gravidez na adolescência, bem como sobre o respeito consigo e com o próximo; - Proporcionar aos 
acadêmicos de enfermagem a obtenção de novos conhecimentos, competências e reflexão diante da 
realidade; - Atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) referente à saúde e bem-estar e 
educação de qualidade da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade terá a coordenação discente da petiana Vanessa Bernardo da Silva, com a participação de 5 
integrantes do PET-Enfermagem, sob a supervisão da tutora. A atividade será realizada com 
aproximadamente 300 (trezentos) adolescentes, de faixa etária de 13 a 18 anos de idade, de ambos os 
sexos, matriculados em quatro escolas, sendo duas privadas e duas públicas na cidade de Três Lagoas/MS. 
Anteriormente à execução do projeto, serão realizadas reuniões entre a coordenadora do projeto, os 
petianos e os acadêmicos de enfermagem envolvidos, a fim de planejar as ações a serem realizadas. Os 
temas a serem trabalhados com os alunos durante o desenvolvimento do projeto serão: Puberdade, Higiene 
corporal, Gravidez na adolescência e suas consequências. O tema higiene será incluído no projeto, 
considerando uma demanda das escolas, tendo em vista, a precária higiene dos alunos, bem como as 
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noções da importância sobre a mesma. À princípio, os adolescentes serão avaliados com a aplicação de
testes com perguntas relacionadas aos temas que serão abordados no decorrer dos encontros e, buscando 
dar enfoque nas principais dúvidas para nortear pontos que necessitem ser esclarecidos. O pré-teste será 
composto de perguntas, relacionadas ao conhecimento do aluno sobre gravidez na adolescência, alterações 
corporais na puberdade e higiene. Esse instrumento também será aplicado após a finalização do projeto em 
cada turma, a fim de avaliar o conhecimento dos alunos após o desenvolvimento do projeto. Além disso, 
será apresentada aos alunos uma caixa, denominada "caixa-correio", que terá como objetivo esclarecer as 
dúvidas dos alunos participantes do projeto, sobre o tema central e os relacionados. Por meio desse 
instrumento visava-se criar um meio de comunicação entre os acadêmicos de enfermagem e os 
adolescentes, para que os mesmos possam expor suas dúvidas de forma anônima, depositando-a na caixa 
sem ser identificado. Ao término de cada mês, as questões levantadas pelos próprios adolescentes, serão 
esclarecidas, a partir da literatura científica, pelos petianos e acadêmicos responsáveis pela atividade. Antes 
de cada encontro mensal serão respondidas as perguntas e dúvidas depositadas pelos alunos na referida 
caixa. O tempo destinado para as respostas da "caixa-correio" será de 30 minutos e as atividades 
subsequentes terão duração de 60 minutos. Será abordado um tema por mês da "caixa-correio" e das 
atividades lúdicas, sendo dispostos nessa ordem: a) Alterações Fisiológicas na Puberdade, b) Higiene 
Corporal e c) Gravidez na Adolescência e suas Consequências. No primeiro encontro do projeto, a 
atividade de extensão será apresentada aos escolares e depositada a "caixa-correio" na sala de aula 
participante bem como serão aplicados os pré-testes. Antes da aplicação dos pré-testes e como forma de 
promover uma melhor interação entre os petianos, acadêmicos de enfermagem e escolares será realizada 
uma dinâmica "quebra gelo", denominada "História do Nome". Será entregue a cada aluno uma etiqueta 
adesiva para que o mesmo possa escrever seu nome. As etiquetas serão fixadas nos adolescentes a fim de 
facilitar a identificação e comunicação e cada aluno será convidado a contar sobre a história do seu nome, 
como foi a escolha e se gostam desse nome. No segundo encontro será realizada a dinâmica "Conhecendo 
o Corpo". Quatro alunos, duas meninas e dois meninos, serão convidados a desenhar o formato do corpo 
em papel craft, que após, será colado no quadro. Serão disponibilizadas figuras de órgãos do corpo humano 
para que os alunos possam colar no corpo de papel, e fazer a relação entre a fisiologia do corpo humano e 
as alterações que ocorrem na puberdade. Os alunos serão questionados sobre a fisiologia dos órgãos, e 
orientados sobre as mudanças que ocorrem na puberdade, importância do auto cuidado e higiene. O 
objetivo dessa dinâmica será esclarecer sobre mudanças que ocorrem na puberdade e despertar sobre a 
prática do auto cuidado. Ao final, como forma de avaliação desse encontro, os alunos serão orientados a 
escolher uma palavra que expresse sua percepção sobre às atividades desenvolvidas. No terceiro encontro, 
com a temática central "Higiene Oral e Corporal", será proposto aos alunos, participarem de um jogo, 
denominado "Tabuleiro Humano". O jogo aborda a importância da higiene oral e corporal na adolescência, 
apontando os benéficos de um cuidado realizado adequadamente e os malefícios de sua não realização. Os 
alunos serão divididos em duas equipes. O representante de cada equipe joga o dado e o número 
identificado no dado, corresponde a quantidade de casas que o aluno "anda" dentro do tabuleiro, 
dependendo do acerto ou erro, referente à pergunta realizada sobre a temática trabalhada naquele dia. Para 
finalizar o encontro, e com o objetivo de promover uma discussão sobre os valores relacionados ao corpo 
humano, e a importância de respeitá-los, os alunos serão estimulados a escolher uma palavra que represente 
o sentimento que ele possui sobre seu corpo. Como forma de avaliação desse encontro, será entregue aos 
alunos três placas com a representação de um boneco com a expressão triste, outra feliz e outra neutra, 
coloridas de vermelho, verde e amarela, correspondendo à avaliação ruim, boa e regular, respectivamente. 
Será solicitado aos mesmos que levantem a placa que corresponde a sua avaliação sobre encontro 
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desenvolvido naquele dia. No terceiro encontro será abordada a temática central: gravidez na adolescência.
Para tal, será apresentada por meio de uma aula expositiva, utilizando-se gravuras, a diferença entre os 
órgãos sexuais internos e externos tanto femininos quanto masculinos. Logo após, será realizado um teatro, 
utilizando-se dedoches, que abordará a história de uma adolescente que ficou grávida, e as consequências 
advindas dessa gravidez para sua vida pessoal, familiar e escolar. Utilizar-se-á como referencial para a 
construção desse teatro a história do "Barômetro", recomendada pelo Ministério da Saúde a ser trabalhada 
nesse contexto. Finalizado o teatro, será proposto aos alunos que realizem a dinâmica da "Batata Quente". 
Os alunos sentarão em roda e um objeto será passado entre eles ao som de uma música. Quando a música 
parar de tocar, o aluno que estava segurando o objeto deverá responder uma pergunta realizada pelos 
petianos e acadêmicos de enfermagem, sobre as questões discutidas naquele dia. No último encontro 
também serão aplicados os pós-testes. Os dados dos pré e pós-testes serão compilados e apresentados em 
gráficos e tabelas, sendo os resultados analisados em relação a sua frequência absoluta e relativa e 
discutidos descritivamente sob a luz da literatura. Todo esse material configurar-se-á no relatório final do 
projeto.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Gerar um ambiente de discussão e de construção de conhecimento sobre os aspectos que o projeto intenta 
abordar (puberdade, higiene corporal e gravidez na adolescência) e, também, sobre si (autoconhecimento 
para tomada de decisão); - Estimular os futuros profissionais de enfermagem a trabalhar com adolescentes, 
compreendendo o desenvolvimento corporal e inquietação dos mesmos, além de trabalhar com a educação 
em saúde, levando a informação, na busca de sensibilização, conscientização, e quem sabe mudança de 
vida dos adolescentes. - Incidir sobre a conscientização da importância para si e para o âmbito social, 
familiar e econômico da prevenção da gravidez na adolescência.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O acompanhamento e avaliação do projeto se darão por meio de reuniões mensais com a equipe executora, 
a fim de discutirmos os pontos positivos e negativos de cada experiência e o que será preciso melhorar para 
os próximos encontros com os adolescentes.
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Atividade - Roda de Terapia Comunitária Integrativa: Espaço de 
Promoção de Saúde e Qualidade de Vida de Universitários

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
15 01/09/2018 05/10/2018

Descrição/Justificativa:
A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) consiste em um instrumento que nos permite construir redes 
sociais solidárias de promoção da vida e de saúde. Além de mobilizar os recursos e as competências dos 
indivíduos, procura suscitar a dimensão terapêutica do próprio grupo, valorizando a herança cultural dos 
nossos antepassados, ou seja, baseia-se no saber produzido pela experiência de vida de cada um. Segundo a 
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC), aprovada em 2006 pelo 
Ministério da Saúde, a TCI atua em espaço aberto à comunidade para construção de laços sociais, apoio 
emocional, troca de experiências e prevenção ao adoecimento. Ao produzir a diminuição do isolamento 
social e ao produzir uma matriz móvel permite um espaço de troca e apoio social, o qual funciona como 
alicerce para a produção de redes sociais e a transformação microrregional. A técnica se divide em cinco 
passos semiestruturados: acolhimento, escolha do tema, contextualização, problematização, rituais de 
agregação e conotação positiva - fáceis de aprender e de se difundir como instrumento de promoção da 
saúde e autonomia do cidadão. A atual formação do enfermeiro ainda possui muitas lacunas com relação a 
novas maneiras de promover saúde e prestar cuidados. Muito se fala sobre uma visão holística, centrada no 
sujeito, conhecendo a cultura e valorizando os saberes, todavia, o que prevalece é a construção do 
conhecimento científico, fragmentado e desarticulado em relação a essas práticas integrativas de saúde. Por 
isso, deve-se investir no exercício crítico-reflexivo a respeito de um conhecimento inovador da participação 
coletiva que modifique práticas, mitos e conservadorismos, tornando a prática profissional mais politizada 
e empoderada nos espaços em que se insere. A TCI estende-se do privado para o público, uma vez que a 
reflexão dos problemas sociais que atingem os indivíduos sai do campo privado para a partilha pública, 
coletiva, comunitária, dando maior ênfase no trabalho de grupo, para que juntos partilhem problemas e 
soluções e possam funcionar como escudo protetor para os mais vulneráveis, funcionando assim como 
instrumentos de agregação e inserção social. Com isso, a barreira que existe entre saber científico e o saber 
popular é rompida, exigindo-se um respeito mútuo entre as duas formas de saber, onde uma complementa a 
outra, sem o rompimento com as tradições e sem negar o quanto a ciência moderna vem contribuindo. 
Vindo de encontro com a proposta de TCI, temos o mês de Setembro, o Setembro Amarelo, mês em que é 
feita a campanha de prevenção ao suicídio em âmbito nacional. E como os fatores que levam uma pessoa a 
cometer tal feito são muito variados e nos últimos tempos o índice de suicídios nas universidades vem 
crescendo, viu-se a necessidade de trabalhar de maneira acolhedora e solidária, para que se consolide uma 
rede de apoio aos que vivem em situações de conflito e sofrimento psíquico. Portanto, as rodas de TCI, as 
quais serão realizadas ao longo do mês de setembro, apresentam como características fundamentais o 
acolhimento e a inclusão e, permitem aos participantes compartilhar as angústias e ansiedades do cotidiano, 
seja da vida familiar, do trabalho ou da vida acadêmica, constituindo um espaço de crescimento pessoal e 
coletivo.

Objetivos:
- Promover encontros interpessoais para promoção da saúde, construção de redes sociais de apoio, 
solidariedade e inclusão social. - Mostrar o quanto uma saúde mental prejudicada atrapalha em todos os 
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sentidos; - Criar vínculos por meio de compartilhamento de experiências e sabedoria, na qual o
acolhimento e o respeito ao outro é fundamental; - Buscar soluções para conflitos e sofrimentos humanos; - 
Quebrar preconceitos e estereótipos; - Entender que todo material partilhado com o grupo, serve para 
enriquecer e fazer com que cada um deles seja uma experiência única e marcante; - Fortalecer as relações 
humanas; - Dar espaço de fala livre de julgamentos a todos os participantes; - Reduzir a retenção e evasão 
escolar no curso de enfermagem do CPTL/UFMS, favorecendo um melhor acolhimento e redução das 
angústias dos alunos; - Atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) referente à saúde e 
bem-estar e educação de qualidade da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade terá a coordenação da tutora do grupo, coordenação discente da petiana Luana Gasparelli 
Feitosa, com a participação de mais 3 integrantes do PET-Enfermagem n equipe executora. O projeto será 
encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa da UFMS antes de iniciar, uma vez que serão aplicados 
formulários e uma escala para avaliação do nível de ansiedade e depressão chamada Escada de HAD. Os 
petianos participantes do projeto passarão por uma qualificação, com duração de 3 horas, ministrada por 
um professor convidado, sobre o que vem a ser a Terapia Comunitária Integrativa, para que possam 
compreender melhor o intuito do projeto e os benefícios que ele traz para a comunidade como um todo, 
neste caso, para a comunidade universitária. Para dar início a atividade serão colados cartazes pela 
universidade, a fim de fazer os universitários refletirem a respeito de sua saúde mental e do que os 
motivam a continuar a viver, mesmo com todos os problemas enfrentados diariamente. Ao mesmo tempo, 
iniciaremos a divulgação das rodas de terapia comunitária integrativa, explicando o que são e como elas 
podem ajudar na promoção de saúde. Os participantes serão selecionados randomicamente, de acordo com 
a demanda. Serão formados grupos de 20 participantes, portanto, se houverem 40 inscritos, faremos 2 
grupos, se houverem 60, faremos 3 grupos, e assim por diante. O primeiro encontro será realizado, no 
período de 20 a 24 de agosto de 2018, entre os participantes do projeto, para ouvirem uma explicação a 
respeito da atividade, o funcionamento, o tempo de duração de cada encontro e assinar o termo de 
consentimento livre e esclarecido. Após, serão distribuídos formulários contendo perguntas a respeito de 
como é o estilo de vida dos participantes, além de aplicada a escala HAD, para a avaliação do nível de 
ansiedade e depressão. Eles terão que escrever também o que eles esperam melhorar com esta atividade. 
Este encontro terá duração de 1h30. No segundo encontro, no período de 3 a 7 de setembro, daremos início 
a atividade propriamente dita. Contando com a ajuda de um professor convidado que mediará a roda de 
terapia comunitária integrativa. O assunto abordado em cada encontro vem de acordo com as necessidades 
momentâneas de cada um, porém, tentaremos dar um enfoque maior ao sofrimento psíquico causado pelo 
estresse, ansiedade e depressão, sendo cada encontro uma experiência única e marcante. Ao final do 
encontro, faremos uma dinâmica de relaxamento. A atividade terá duração de 2h30. No terceiro encontro, 
de 10 a 14 de setembro, faremos mais uma roda de terapia comunitária, com o mesmo intuito da primeira e 
com a ajuda do professor convidado. O assunto abordado surgirá de acordo com a demanda do grupo de 
participantes, sendo o enfoque principal o estresse, ansiedade e depressão causados pela vida universitária. 
Ao final do encontro haverá uma dinâmica de relaxamento. A roda terá duração de 2h30. O quarto 
encontro, de 17 a 21 de setembro, será realizado da mesma forma que os outros dois, contando com a ajuda 
do professor convidado e tendo enfoque no sofrimento psicológico causado pela vida universitária. Ao 
final do encontro, faremos uma dinâmica de relaxamento. A roda terá duração de 2h30. O quinto encontro, 
de 24 a 28 de setembro, será realizado da mesma forma que os anteriores. No sexto encontro, programado 
para ocorrer no período de 1 a 5 de outubro, faremos a avaliação da atividade por meio de uma roda de 
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conversa com o discurso dos participantes sobre as impressões que tiveram dos encontros. Após,
aplicaremos novamente a escala HAD que avalia ansiedade e depressão e um formulário a respeito do 
estilo de vida, para verificar se houve melhora ao longo da terapia comunitária integrativa. A atividade terá 
duração de 1h30.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os participantes consigam perceber que possuem uma infinita força de mudança dentro de si. 
Aprendam a ser mais autênticos e a respeitar as próprias dificuldades e a dos outros. Fortalecer as relações 
humanas, na construção de redes de apoio social, no ambiente universitário. Em relação ao curso de 
graduação em Enfermagem, espera-se formar profissionais mais humanos e conscientes de que existem 
diversas formas de promover saúde, sendo a Terapia Comunitária uma delas, estando inclusa na Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC), ou seja, fazendo parte do SUS e 
podendo ser aplicada em Unidades de Saúde por todo o país. Enfermeiros são Educadores em Saúde, desta 
forma, entrar em contado com este tipo de projeto durante a graduação faz toda a diferença quando forem 
para a prática profissional. Em relação ao resultado da atividade para a sociedade, enfatizamos que a 
mesma irá se apropriar do conhecimento, tornando-se autônoma, tendo capacidade para tomar decisões 
conscientes a respeito de sua saúde. Assim, temos uma quebra de preconceitos e estereótipos, além da 
construção de uma rede social de promoção de saúde. Os resultados serão divulgados por meio de 
publicações em forma de relatos de experiências ou artigos científicos publicados em revistas indexadas 
e/ou apresentados em congressos e outros eventos na forma de pôster científico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia de avaliação se baseará no que for relatado pelos participantes durante o último encontro e 
nas respostas contidas nos formulários e na escala de HAD, ao longo das rodas de terapia comunitária 
integrativa.
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Atividade - Educação em Saúde para Gestantes na cidade de Três 
Lagoas, MS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 02/04/2018 29/09/2018

Descrição/Justificativa:
A assistência de pré-natal é um dos cuidados mais importante a ser prestado à mulher e ao concepto no 
período gravídico, sendo que a adesão das gestantes depende de esforços contínuos dos Estados, 
municípios e profissionais de saúde, incluindo nestes, as universidades. A presença da universidade nestas 
atividades tem seu fulcro na própria condição de instituição formadora, que trás consigo a responsabilidade 
de engajar os acadêmicos nos compromissos sociais e profissionais, além da necessidade de atingir, através 
de atividades de extensão, parcelas da população que usualmente não possam usufruir do conhecimento 
produzido e multiplicado pela academia. Dentro do cenário de pré-natal, os grupos de gestantes mostram-se 
como uma estratégia bastante efetiva, pois procuram atender as necessidades educativas, proporcionando 
espaços favoráveis para as trocas de experiências entre gestantes, familiares e profissionais, praticando a 
educação em saúde no formato mais eficiente, que é dentro da realidade da comunidade e com a 
possibilidade da participação do parceiro e outras pessoas. O grupo auxilia no ajustamento às mudanças do 
período e adaptação as novas situações que passam a ser enfrentadas tanto pela mãe quanto pelo pai, que 
deve ser visto como participativo nos encontros, potencializando conhecimentos e conscientizando quanto 
a maternidade e paternidade responsáveis.

Objetivos:
- Aproximar as gestantes do pré-natal, torná-las mais seguras, oferecer acolhimento e sanar as dúvidas 
através de educação em saúde; - Realizar uma pesquisa de acompanhamento durante todo o período do 
grupo, constatando as mudanças no pensar e agir das gestantes em relação a essa fase da vida da mulher, e 
como o grupo influencia na melhoria na qualidade de vida de cada uma delas; - Atender aos objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) referente à saúde e bem-estar e redução das desigualdades da agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade terá a coordenação da tutora do grupo, coordenação discente da petiana Maria Eduarda 
Pascoaloto da Silva, com a participação de 5 integrantes do PET-Enfermagem, uma enfermeira especialista 
em Saúde da Mulher, nutricionista, odontólogo e médico ginecologista-obstreta, na equipe executora. As 
reuniões mediante grupos de gestantes serão organizadas seguindo um cronograma pré-estabelecido de 
temas designados aos profissionais-moderadores, conforme a área de conhecimento e atuação, contudo os 
assuntos serão ampliados ou abreviados conforme a conveniência do grupo. Os assuntos do cronograma 
serão: A importância do pré-natal; Modificações fisiológicas no organismo materno; Os riscos do uso de 
drogas e tabaco na gestação; Riscos do uso de medicamentos não recomendados na gestação; Os cuidados 
odontológicos durante a gravidez; Nutrição na gestação; Atividade física na gestação; Vacinação na 
gestação; Os direitos e deveres da gestante e recém-nascidos (RN); Gravidez de risco e Patologias 
gestacionais mais frequentes; Tipos de parto e cuidados com o RN e amamentação. Os grupos serão 
compostos por gestantes de diferentes idades gestacionais e com as mais variadas experiências em relação 
à maternidade. Além das palestras educativas serão oferecidos exercícios terapêuticos para promover e 
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melhorar a capacidade física, a consciência corporal, a reeducação respiratória, o fortalecimento,
alongamento e relaxamento de grupos musculares específicos das gestantes. Os grupos serão divididos por 
trimestre de gestação e também gestantes de baixo e alto risco, trazendo os assuntos que são pertinentes 
para cada fase do ciclo gravídico. Nestes encontros poderão participar companheiros e familiares das 
gestantes, incentivados pela equipe, principalmente em se tratando de gestantes adolescentes e de alto 
risco. As reuniões ocorrerão nos espaços coletivos de duas Unidades de ESF, uma localizada no bairro 
Paranapungá e, a outra, no bairro Interlagos, além da Clínica da Mulher, unidade de referência na Saúde da 
Mulher, localizadas na cidade de Três Lagoas, MS. Os horários dos encontros serão combinados com as 
enfermeiras coordenadoras locais, com duração de 60 minutos. O projeto será realizado quinzenalmente, no 
período de 01 de abril a 30 de setembro de 2018, totalizando 12 encontros em cada instituição.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Contribuição da universidade com o serviço público de saúde, melhorando a qualidade de vida da 
população e cumprindo com uma de suas funções sociais. - Oportunidade para compreensão do processo de 
nascimento; caminho para autonomia; preparação para o parto, maternidade e paternidade; extensão do 
círculo social; conhecimento dos direitos; formação e educação em saúde e valorização da 
interdisciplinaridade. - Promover uma maior sociabilização entre as gestantes, gerando ações de 
solidariedade, apoio e troca de experiências. - Pretende-se através do grupo de gestantes criar um fórum de 
socialização de conhecimentos e de construção de saberes, contribuindo para a produção de um 
pensamento crítico e reflexivo, assim como para o fortalecimento dos potenciais e autonomia das gestantes 
e acompanhantes para conduzir o processo de nascimento e exercer a maternidade e paternidade. - 
Fortalecer o sistema de formação/capacitação dos futuros profissionais de enfermagem na área de 
assistência obstétrica e neonatal.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Número de gestantes participantes da atividade. - Assiduidade e grau de interesse das gestantes em 
participar do projeto. - Os resultados do projeto ainda serão avaliados pelo discurso das gestantes atendidas 
pelas atividades.
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Atividade - Planejamento do PET e Apresentação de Seminários 
pelos Petianos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
84 19/02/2018 17/12/2018

Descrição/Justificativa:
O grupo se reunirá semanalmente às segundas-feiras, das 11 às 13 horas, entre os meses de fevereiro a 
dezembro de 2018, momento no qual a tutora com os respectivos petianos distribuirão as tarefas, tratarão 
do planejamento das atividades e promoverão uma auto-análise para saber se os objetivos propostos estão 
sendo alcançados. Durante o período de março a dezembro de 2018, os integrantes do grupo apresentarão 
seminários quinzenais após as reuniões do grupo, referentes a artigos científicos escritos inglês e/ou 
espanhol, que versem sobre conteúdo de atividades desenvolvidas pelo grupo. Os seminários terão duração 
de uma hora, das 12 às 13 horas.

Objetivos:
Para as reuniões administrativas: - Verificar se objetivos propostos estão sendo atingidos. - Planejamento 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão do grupo PET-Enfermagem. - Troca de experiências e 
informações entre o tutor, bolsistas e colaboradores. -Avaliação do trabalho desempenhado pelo tutor, 
petianos e colaboradores dentro do grupo. - Exercitar o diálogo e aprender a trabalhar em grupo. Para os 
seminários: - Desenvolvimento da didática e da oratória pelos petianos. - Divulgação do saber científico. - 
Realização de leituras suplementares, em inglês e/ou espanhol, para o auxílio às atividades desenvolvidas. - 
Incentivo para o estudo de língua estrangeira (espanhol e/ou inglês). - Atender a um dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) referente à educação de qualidade da agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As reuniões do grupo PET serão presididas pela tutora do grupo com uma pauta pré-definida, contudo, 
todos os petianos são estimulados a expor suas opiniões e trazer assuntos para o conteúdo de diversos, no 
sentido de participarem ativamente desses encontros semanais. Os conteúdos dos seminários serão 
relacionados aos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Os seminários serão apresentados 
individualmente por cada petiano e as referências bibliográficas em inglês e/ou espanhol serão oferecidas 
pela tutora e/ou escolhidos pelos petianos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
O Grupo PET-Enfermagem visa planejar e executar atividades que sejam solicitadas e sugeridas por alunos 
e professores do curso de Enfermagem do CPTL/UFMS, pois, o grupo está inserido nesse curso e, assim 
deve atender as demandas do mesmo. Os resultados dessa atividade para o grupo são: maior integração 
entre os membros do grupo e estímulo ao trabalho em grupo bem como melhor planejamento e execução 
das atividades desenvolvidas pelo grupo. Em relação à UFMS e comunidade envolvida, o planejamento do 
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PET representa que as mesmas ganham atividades de excelência desenvolvidas pelo grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação das reuniões administrativas: Assiduidade e participação dos integrantes do grupo nas reuniões. 
Proposição de sugestões e ideias de cada integrante do grupo para solução de problemas enfrentados na 
execução das atividades planejadas. Interação e cordialidade entre os integrantes do grupo. Avaliação dos 
seminários: Nível de compreensão dos artigos científicos em língua estrangeira pelos petianos. Capacidade 
de síntese e oratória dos petianos apresentadores dos seminários. Grau de satisfação e interesse dos 
petianos em participar da atividade.
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Atividade - Curso de Primeiros Socorros

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
8 07/08/2018 09/08/2018

Descrição/Justificativa:
Todos os seres humanos são possuidores de um forte espírito de solidariedade e é este sentimento que nos 
impulsiona para tentar ajudar as pessoas em dificuldades. Nestes trágicos momentos, após os acidentes, 
muitas vezes entre a vida e a morte, as vítimas são totalmente dependentes do auxílio de terceiros. 
Acontece que somente o espírito de solidariedade não basta. Para que possamos prestar um socorro de 
emergência correto e eficiente precisamos dominar as técnicas de primeiros socorros. Os procedimentos de 
emergência devem ser aplicados à uma pessoa em perigo de vida, visando manter os sinais vitais e evitando 
o agravamento, até que ela receba assistência definitiva. Apesar de sua grande relevância, tendo em vista a 
quantidade de agravos à saúde que acontece, cotidianamente, no trânsito, nos domicílios, no ambiente de 
trabalho e em outros locais, no Brasil, o ensino de primeiros socorros ainda é pouco difundido, 
prevalecendo o desconhecimento sobre o tema. O ensino de primeiros socorros deveria ser amplamente 
disponibilizado e democratizado. Hoje, aprender sobre primeiros socorros é restrito aos profissionais de 
saúde ou àqueles que estão próximos de universidades, hospitais e de outros centros que promovem tais 
cursos. Além de conferir aos usuários maior segurança para tratar de seus problemas de saúde, reduzindo 
sua vulnerabilidade, a produção e socialização de conhecimentos sobre primeiros socorros pode gerar 
diminuição da demanda considerada não pertinente ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), tornando mais eficiente e otimizado o atendimento de urgências desse serviço. Esse curso tem 
por intuito ensinar as técnicas básicas de primeiros socorros, para que em situações de emergência, 
trabalhadores e profissionais da saúde saibam como agir, pois cada vez mais percebe-se a importância de se 
ter noções básicas em primeiros socorros.

Objetivos:
- Ensinar aos participantes como reagir em situações de emergência, prestando os primeiros-socorros de 
maneira correta; - Estimular a pesquisa acadêmica no curso de enfermagem em relação a esses temas; - 
Atender a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) referente à saúde e bem-estar e 
educação de qualidade da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade terá a coordenação da tutora do grupo, coordenação discente da petiana Vitória Giulia Alves 
Vidal, com a participação de mais 3 integrantes do PET-Enfermagem. O curso será realizado para que os 
trabalhadores de indústrias, acadêmicos e profissionais da área da saúde venham a conhecer procedimentos 
simples de primeiros-socorros e possam reagir da maneira correta em situações de emergência em seu local 
de trabalho. O curso será ministrado por integrantes do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas - MS, 
mediante aulas expositivas e dialogadas, fazendo simulações para melhor aprendizagem do conteúdo 
descrito e também dinâmicas para interação entre palestrantes e ouvintes. O curso terá duração de 8 horas, 
sendo realizado em dois dias, na primeira quinzena de agosto. O seguinte conteúdo programático será 
ministrado no curso: 1) Socorro básico de emergência; 2) Parada cardio-respiratória; 3) Hemorragias; 4) 
Ferimentos; 5) Fraturas e entorses; 6) Queimaduras; 7) Mal súbito; 8) Acidentes com animais peçonhetos. 
Participarão dessa atividade como ouvintes, a tutora e os petianos do grupo PET-Enfermagem, além de 
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outros profissionais e acadêmicos da UFMS e demais interessados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Melhor atendimento à população por profissionais qualificados. - Conferência de certificados a fim do 
graduando integralizar créditos para a disciplina de Atividades Complementares. - Reforçar conteúdos 
curriculares da graduação em Enfermagem.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O acadêmico será avaliado pela participação nos debates sobre o assunto ministrado e assiduidade. O curso 
será avaliado através de questionários aplicados aos ouvintes para ver o grau de satisfação dos mesmos e a 
importância do curso ministrado em sua vida universitária e profissional. Serão realizadas reuniões com a 
participação da equipe executora para traçar o planejamento da atividade bem como avaliá-la e verificar se 
os objetivos propostos foram alcançados.
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Atividade - Prevenção de Suicídios na Adolescência: Precisamos 
Falar sobre Isso!

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 01/08/2018 30/11/2018

Descrição/Justificativa:
A cada ano, aproximadamente 800 mil pessoas tiram a própria vida e um número ainda maior de 
indivíduos tenta suicídio. Cada suicídio é uma tragédia que afeta famílias, comunidades e países inteiros e 
tem efeitos duradouros sobre as pessoas deixadas para trás. O suicídio ocorre durante todo o curso de vida 
e foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo no ano de 2015. O 
suicídio não ocorre apenas em países de alta renda, sendo um fenômeno em todas as regiões do mundo. Na 
verdade, 78% dos suicídios ocorreram em países de baixa e média renda em 2015. Dados divulgados pela 
BBC Brasil indicam que, entre 1980 e 2014, a taxa de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos aumentou 
27,2% no Brasil. Além disso, o transtorno de ansiedade e a depressão podem contribuir para o suicídio. O 
Brasil é o país campeão mundial do transtorno de ansiedade e o quinto em número de pessoas com 
depressão; o que significa aproximadamente 11,5 milhões de brasileiros. Trata-se de um grave problema de 
saúde pública; no entanto, os suicídios podem ser evitados em tempo oportuno, com base em evidências e 
com intervenções de baixo custo. Para uma efetiva prevenção, as respostas nacionais necessitam de uma 
ampla estratégia multisetorial. Os comportamentos da esfera suicidária nos adolescentes podem ser 
precipitados por múltiplos e complexos fatores: psicológicos que determinam a opção suicida, os fatores de 
vulnerabilidade (perfeccionismo, impulsividade, pessimismo e baixa capacidade de resolução de 
problemas), os fatores predisponentes (baixa autoestima, rigidez cognitiva, pensamento dicotômico, estilo 
atributivo disfuncional, perspectiva distorcida do tempo pessoal) e os fatores precipitantes (dor psicológica 
insuportável, constrição cognitiva, ansiedade elevada e decisão de morrer). Esse conjunto de fatores leva a 
entender os comportamentos da esfera suicidária como situações multideterminadas que obrigam a uma 
abordagem multidisciplinar. Nesse sentido, os comportamentos da esfera suicidária devem ser entendidos 
como sinal de perturbação e como o culminar de situações de crise e sofrimento que atingem proporções 
descontroladas, representando a conduta suicidária verdadeiro desafio para os serviços de saúde mental, 
nomeadamente no que respeita à compreensão dos fatores que a ela predispõem e a precipitam.

Objetivos:
- Analisar a tentativa de suicídio entre adolescentes de Três Lagoas, na visão desses sujeitos. - 
Encaminhamento de pessoas que tentaram suicídio para os Centros de Atenção Psicossocial; - Capacitação 
e atualização de trabalhadores que atuam na saúde e educação da criança e adolescente em avaliação e 
gerenciamento de comportamentos suicidas; - Atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável 
(ODS) referente à saúde e bem-estar e educação de qualidade da agenda 2030 da Organização das Nações 
Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Essa ação de extensão será realizada com adolescentes, matriculadas em escolas públicas, na cidade de 
Três Lagoas - MS. Após a devida anuência da escola para a participação no projeto de extensão, serão 
listadas as salas de aulas participantes do projeto e agendado horário para a participação dos adolescentes 
no projeto. A atividade será executada através de grupos focais e seguirá um roteiro pré-estabelecido. 
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Primeiramente, será explicado o objetivo e a metodologia da atividade. O grupo será acolhido pelo petiano
responsável e em seguida cada adolescente fará uma apresentação rápida, dizendo nome, idade e bairro em 
que mora. Em seguida, o petiano irá apresentar um mapa da cidade de Três Lagoas - MS e questionar se 
conhecem o lugar. A partir desse momento o grupo seguirá, quase espontaneamente, o roteiro de questões 
que abordam temas sobre a visão e relação com município, com amigos, familiares e com a vida. Serão 
feitas as seguintes questões: 1. O que é pra vocês morar aqui em Três Lagoas? 2. Como é o dia-a-dia de 
vocês? O que fazem nos finais de semana? 3. O que vocês gostam de fazer para se divertirem aqui em Três 
Lagoas (momento de lazer)? 4. Vocês acham que a cidade oferece lugares para lazer / diversão? 5. Vocês 
têm amigos? Como é a relação com eles? O que fazem juntos? 6. Como é a relação com seus familiares? O 
que fazem juntos? 7. Como vocês percebem as suas vidas hoje? O que consideram como positivo e 
negativo na vida de vocês? 8. Teve algum momento em que vocês acharam que seria melhor morrer? O 
que fizeram? (Explorar mais...) 9. Como vocês veem a vida no futuro? Vocês têm algum projeto de vida? 
10.Tem alguma questão que vocês gostariam de acrescentar sobre o assunto e não foi perguntado? Os 
encontros na forma de grupos focais irão contar com a presença de um observador externo, com formação 
em saúde mental, que relatará as impressões verbais e não verbais do grupo. Em um primeiro momento, 
nos grupos focais serão colhidos dados necessários para a apreensão dos motivos/problema da tentativa de 
suicídio dos participantes. A discussão em grupo terá, em segundo plano, caráter mobilizador para 
proporcionar reflexão e uma ação acerca desse problema de saúde pública. A partir dessa atividade 
pretende-se: a) encaminhar adolescente com depressão, transtorno de ansiedade, pensamento suicida ou 
com outro problema psicológico para tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) na cidade de 
Três Lagoas; 2) promover um curso de capacitação e atualização sobre suicídio em adolescente com 
gestores e profissionais que trabalham com a saúde e educação da criança e do adolescente no município, 
inclusive, informando os resultados obtidos com essa atividade de extensão.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Construir saídas inovadoras para a questão da Saúde Mental, rompendo com o atual paradigma do 
profissional da saúde coletiva. - Criar um espaço para discussão e reflexão sobre suicídio na adolescência, 
nos grupos focais, escutando as angústias dos adolescentes e mostrar ao futuro profissional de enfermagem 
que é importante compreender o individuo em sua dimensão biopsicossocial. - Capacitar profissionais da 
saúde e da educação no reconhecimento e gerenciamento de comportamentos suicidas em adolescentes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Nível de satisfação dos petianos em participar da atividade. - Número de adolescentes encaminhados para 
tratamento no Centro de Atenção Psicossocial. - Número de casos de suicídios evitáveis em adolescentes.
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Atividade - Narguilé em sua Essência

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 01/08/2018 31/08/2018

Descrição/Justificativa:
O narguilé, também conhecido como cachimbo d' água, shisha ou Hookah, é um dispositivo para fumar no 
qual o tabaco é aquecido e a fumaça gerada passa por um filtro de água antes de ser aspirada pelo fumante, 
por meio de uma mangueira. Por utilizar mecanismos de filtro, o consumo de narguilé é visto como menos 
nocivo à saúde. Contudo, a literatura revela que o seu uso é mais prejudicial que o de cigarros. Uma sessão 
de narguilé dura em média de 20 a 80 minutos, o que corresponde à exposição dos componentes tóxicos 
presentes na fumaça de aproximadamente 100 cigarros. O uso de narguilé foi significativamente associado 
ao desenvolvimento de câncer de pulmão, doenças respiratórias, coronarianas, doença periodontal e ao 
baixo peso ao nascer, além de câncer de boca, bexiga e leucemia. Os riscos do uso do narguilé não estão 
somente relacionados ao tabaco, mas também a doenças infectocontagiosas: o hábito de compartilhar o 
bucal entre os usuários pode resultar na transmissão de doenças como herpes, hepatite C e tuberculose.

Objetivos:
- Conscientizar os estudantes por meio de ações educativas nas escolas sobre os riscos do uso do narguilé; - 
Atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) referente à saúde e bem-estar e educação de 
qualidade da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada em escolas públicas e privadas no município de Três Lagoas - MS, durante o 
mês de agosto, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, que acontece em 29 de agosto. O público-
alvo serão os adolescentes com idades acima de 14 anos dessas escolas. Serão aplicados questionários aos 
mesmos para verificar o grau de conhecimento sobre os malefícios do narguilé. Posteriormente, será 
realizado uma conscientização através de palestras e dinâmicas. Por fim, serão distribuídos folhetos 
informativos sobre os riscos do uso de narguilés e a iniciação ao fumo, produzido pelos integrantes do PET-
Enfermagem. A atividade tem a coordenação discente da petiana Letícia Akie Nagata e, a participação da 
tutora e de todos os integrantes do PET-Enfermagem na equipe executora, os quais ministrarão palestras 
sobre os malefícios do narguilé nas escolas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Disseminar informações e conscientizar os adolescentes em relação aos riscos do uso do narguilé. - 
Colocar os acadêmicos de enfermagem em contato com a comunidade, compartilhando informações e 
experiências.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Número de escolas e estudantes do ensino médio participantes da atividade de extensão. - Nível de 
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satisfação dos petianos no planejamento e execução da atividade.
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Atividade - PET Libras

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
32 01/05/2018 30/06/2018

Descrição/Justificativa:
Dentre as pessoas com deficiência, incluem-se os deficientes auditivos que, segundo o Censo Demográfico 
(2010), abrangem 9,7 milhões de brasileiros, o que representa 5,1% da população brasileira. A necessidade 
de inclusão dessa parcela da população tem crescido a cada dia, inclusão essa que deve partir dos pilares 
básicos da sociedade como saúde e educação, e para que isso aconteça, é fundamental que haja uma 
comunicação efetiva entre os profissionais e as pessoas com deficiência auditiva, na qual os dois lados 
possam compreender e serem compreendidos. Com o objetivo de promover inclusão social dessa parcela 
da população, o PET-Enfermagem realizará um curso de Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) para 
que os acadêmicos de enfermagem e profissionais de saúde das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
hospitais do município de Três Lagoas - MS se capacitem a fim de estabelecer uma melhor comunicação 
com os deficientes auditivos.

Objetivos:
- Capacitar estudantes e profissionais de enfermagem a receber o paciente com deficiência auditiva, nos 
diversos ambientes da área da saúde: ambulatório, internação e centro cirúrgico, comunicando-se pela 
Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), visando atendê-lo dentro dos padrões de qualidade; - Atender 
aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) referente à redução de desigualdades e educação de 
qualidade da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada em parceria com o curso de Letras da UFMS-CPTL nos meses de maio e junho 
de 2018 com encontros semanais. O curso será ministrado por docente do curso de Letras com aulas 
dinâmicas sobre como utilizar a linguagem em questão. A atividade terá a coordenação discente da petiana 
Claudia Kauany da Silva Hildebrando, sob a supervisão da tutora. Todos os integrantes do PET-
Enfermagem participarão das aulas do Curso de Libras.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Esperamos que com esse curso, os acadêmicos de enfermagem do CPTL/UFMS e trabalhadores das 
Unidades Básicas de Saúde e hospitais da cidade de Três Lagoas - MS possam se comunicar com as 
pessoas com deficiência auditiva, promovendo assim inclusão dos mesmos na sociedade, trazendo 
melhorias na Educação, Saúde e também para o curso de Enfermagem com novas capacitações. 
Posteriormente, pretende-se divulgar os resultados do projeto por meio de publicações de artigos em 
revistas indexadas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Número de inscritos no curso. - Nível de satisfação dos acadêmicos e profissionais de enfermagem em 
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participar do curso.
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Atividade - Orientação Sexual nas Escolas: A Educação é o Melhor 
Contraceptivo!

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 01/03/2018 13/07/2018

Descrição/Justificativa:
A discussão sobre a inclusão da temática da sexualidade no currículo das escolas de primeiro e segundo 
graus tem se intensificado a partir da década de 70, por ser considerada importante na formação global do 
indivíduo. A partir de meados dos anos 80, a demanda por trabalhos na área da sexualidade nas escolas 
aumentou devido à preocupação dos educadores com o grande crescimento da gravidez indesejada entre as 
adolescentes e com o risco da contaminação pelo HIV (vírus da AIDS) entre os jovens. A princípio, 
acreditava-se que as famílias apresentavam resistência à abordagem dessas questões no âmbito escolar, mas 
atualmente sabe-se que os pais reivindicam a orientação sexual nas escolas, pois reconhecem não só a sua 
importância para crianças e jovens, como também a dificuldade de falar abertamente sobre esse assunto em 
casa. As manifestações de sexualidade afloram em todas as faixas etárias. Ignorar, ocultar ou reprimir são 
as respostas mais habituais dadas pelos profissionais da escola. Essas práticas se fundamentam na idéia de 
que o tema deva ser tratado exclusivamente pela família. De fato, toda família realiza a educação sexual de 
suas crianças e jovens, mesmo aquelas que nunca falam abertamente sobre isso. O comportamento dos pais 
entre si, na relação com os filhos, no tipo de "cuidados" recomendados, nas expressões, gestos e proibições 
que estabelecem são carregados de determinados valores associados à sexualidade que a criança apreende. 
O fato de a família ter valores conservadores, liberais ou progressistas, professar alguma crença religiosa 
ou não e a forma como o faz determina em grande parte a educação das crianças. Pode-se afirmar que é no 
espaço privado, portanto, que a criança recebe com maior intensidade as noções a partir das quais 
construirá sua sexualidade na infância. A criança também sofre influências de muitas outras fontes: de 
livros, da escola, de pessoas que não pertencem à sua família e, principalmente, nos dias de hoje, da mídia. 
Essas fontes atuam de maneira decisiva na formação sexual de crianças, jovens e adultos. A TV veicula 
propaganda, filmes e novelas intensamente erotizados. Isso gera excitação e um incremento na ansiedade 
relacionada às curiosidades e fantasias sexuais da criança. Há programas jornalísticos/científicos e 
campanhas de prevenção à AIDS que enfocam a sexualidade, veiculando informações dirigidas a um 
público adulto. As crianças também os assistem, mas não podem compreender por completo o significado 
dessas mensagens e, muitas vezes, constroem conceitos e explicações errôneas e fantasiosas sobre a 
sexualidade. Todas essas questões são trazidas pelos alunos para dentro da escola. Cabe a ela desenvolver 
ação crítica, reflexiva e educativa. Se a escola que se deseja deve ter uma visão integrada das experiências 
vividas pelos alunos, buscando desenvolver o prazer pelo conhecimento, é necessário que ela reconheça 
que desempenha um papel importante na educação para uma sexualidade ligada à vida, à saúde, ao prazer e 
ao bem-estar, que integra as diversas dimensões do ser humano envolvidas nesse aspecto. O trabalho 
sistemático e sistematizado de Orientação Sexual dentro da escola articula-se, portanto, com a promoção da 
saúde das crianças e dos adolescentes. A existência desse trabalho possibilita também a realização de ações 
preventivas às doenças sexualmente transmissíveis de forma mais eficaz. Assim, propõe-se que a 
Orientação Sexual oferecida pela escola aborde as repercussões de todas as mensagens transmitidas pela 
mídia, pela família e pela sociedade, com as crianças e os jovens. Trata-se de preencher lacunas nas 
informações que a criança já possui e, principalmente, criar a possibilidade de formar opinião a respeito do 
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que lhe é ou foi apresentado. A escola, ao propiciar informações atualizadas do ponto de vista científico e
explicitar os diversos valores associados à sexualidade e aos comportamentos sexuais existentes na 
sociedade, possibilita ao aluno desenvolver atitudes coerentes com os valores que ele próprio elegeu como 
seus.

Objetivos:
- Respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos existentes e relativos à sexualidade, desde 
que seja garantida a dignidade do ser humano; - Compreender a busca de prazer como uma dimensão 
saudável da sexualidade humana; - Conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde como condição 
necessária para usufruir de prazer sexual; - Reconhecer como determinações culturais as características 
socialmente atribuídas ao masculino e ao feminino, posicionando-se contra discriminações a eles 
associadas; - Identificar e expressar seus sentimentos e desejos, respeitando os sentimentos e desejos do 
outro; - Proteger-se de relacionamentos sexuais coercitivos ou exploradores; - Agir de modo solidário em 
relação aos portadores do HIV e de modo propositivo na implementação de políticas públicas voltadas para 
prevenção e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis/AIDS; - Conhecer e adotar práticas de 
sexo protegido, ao iniciar relacionamento sexual. - Evitar contrair ou transmitir doenças sexualmente 
transmissíveis, inclusive o vírus da AIDS; - Desenvolver consciência crítica e tomar decisões responsáveis 
a respeito de sua sexualidade; - Procurar orientação para a adoção de métodos contraceptivos; - Atender 
aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) referente à saúde e bem-estar, igualdade de gênero e 
educação de qualidade, da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade terá a coordenação da tutora do grupo e coordenação discente do petiano Samuel Souto 
Barbosa, além disso contará com a participação de mais 3 integrantes do PET-Enfermagem na equipe 
executora. As crianças e os adolescentes, com faixa etária de 12 a 15 anos, de escolas públicas do sexto ao 
nono ano do ensino fundamental, no município de Três Lagoas - MS, serão alvos da atividade, com um 
encontro quinzenal, com duração de 50 minutos, totalizando seis encontros por turma. A presente proposta 
de Orientação Sexual caracteriza-se por trabalhar o esclarecimento e a problematização de questões que 
favoreçam a reflexão e a ressignificação das informações, emoções e valores recebidos e vividos no 
decorrer da história de cada um, que tantas vezes prejudicam o desenvolvimento de suas potencialidades. 
Ressalta-se a importância de se abordar a sexualidade da criança e do adolescente não somente no que 
tange aos aspectos biológicos, mas também e principalmente aos aspectos sociais, culturais, políticos, 
econômicos e psíquicos dessa sexualidade. Os temas abordados nos encontros serão os seguintes: O Corpo 
como Matriz da Sexualidade; Relações de Gênero e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST's). Em 
relação ao tema Corpo como Matriz da Sexualidade, serão tratados os seguintes conteúdos: as 
transformações do corpo do homem e da mulher nas diferentes fases da vida, dentro de uma perspectiva de 
corpo integrado, envolvendo emoções, sentimentos e sensações ligadas ao bem-estar e ao prazer do 
autocuidado; os mecanismos de concepção, gravidez e parto e a existência de métodos contraceptivos; as 
mudanças decorrentes da puberdade: amadurecimento das funções sexuais e reprodutivas; aparecimento de 
caracteres sexuais secundários; variação de idade em que inicia a puberdade; transformações decorrentes 
de crescimento físico acelerado; o respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro; o respeito aos colegas que 
apresentam desenvolvimento físico e emocional diferentes; o fortalecimento da auto-estima; a 
tranquilidade na relação com a sexualidade. Referente ao tema Relação de Gênero, serão abordados os 
seguintes conteúdos: a diversidade de comportamento de homens e mulheres em função da época e do local 
onde vivem; a relatividade das concepções tradicionalmente associadas ao masculino e ao feminino; o 
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respeito pelo outro sexo, na figura das pessoas com as quais se convive; o respeito às muitas e variadas
expressões do feminino e do masculino. Na temática sobre DST's, serão trabalhados os seguintes 
conteúdos: o conhecimento da existência de doenças sexualmente transmissíveis; a compreensão das 
formas de prevenção e vias de transmissão das DST's/AIDS; a comparação entre as formas de contato que 
propiciam contágio e as que não envolvem riscos; recolher, analisar e processar informações sobre a AIDS, 
por meio de folhetos ilustrados, textos e artigos de jornais e revistas; o conhecimento e a adoção dos 
procedimentos necessários em situações de acidente ou ferimentos que possibilitem o contato sanguíneo; o 
repúdio às discriminações em relação aos portadores de HIV e doentes de AIDS; o respeito e a 
solidariedade na relação com pessoas portadoras do vírus HIV ou doentes de AIDS. Durante os encontros 
nas escolas, utilizaremos as seguintes técnicas: 1) Aula expositiva (conteúdos básicos que requerem 
explanação teórica) - Propor as questões para que o aluno pense individualmente, podendo registrar por 
escrito sua resposta; - Nivelamento de conhecimento. 2) Debate aberto (debater e trocar ideias com seus 
colegas sobre o tema em estudo) - O uso das questões para fazer pensar pode ser feito antes de se começar 
a estudar um tema, durante o andamento do estudo do tema, ou mesmo em seu encerramento. 3) Uso de 
desenho. Pode-se pedir às crianças e adolescentes que desenhem, primeiramente, o que sabem a respeito. 
Na sequência, o petiano dará oportunidade para que as crianças e os adolescentes falem sobre seus 
desenhos, expõem o que pensam e, depois, complementa e corrige as ideias enviesadas. Como segundo 
exemplo, numa aula em que se vai falar sobre o corpo humano, pode-se pedir aos alunos para fazerem um 
desenho do menino e outro da menina, nomeando as várias partes do corpo ou, então, a classe pode ser 
dividida em duas e, uma metade faz um cartaz com o desenho do corpo masculino, e a outra metade, do 
feminino. Pode-se colocar uma folha grande no chão, alguém deita sobre o papel e o grupo desenha, 
acompanhando o contorno do corpo do colega. Caso os alunos não desenhem o órgão sexual, deve-se 
perguntar por que não o fizeram, pedir para fazer e colocar o nome. Se insistirem em não desenhar, 
aproveitar para conversar sobre essa dificuldade. 4) Recortes e colagem. Solicita-se a criança ou 
adolescente que recorte gravuras de revistas dispostas na sala e monte um cartaz com figuras que 
demonstrem o que pensa sobre o sexo; na sequência, cada aluno fala, ao grupo todo, sobre seu cartaz. 5) 
Questionário. Identificar, de antemão, o que o aluno já sabe a respeito do assunto. Trata-se de uma relação 
com vários itens, aproximadamente vinte, alguns falsos, outros verdadeiros, sobre um tema, e o aluno deve 
assinalar, individualmente, em sua folha, se concorda ou discorda do enunciado. 6) Clarificação de valores: 
"diálogos clarificadores". Consiste de perguntas feitas ao aluno, na ocasião em que está expondo uma ou 
mais opiniões e que o ajudam a aprofundar nas suas reflexões; "frases inacabadas": pede-se aos alunos para 
completarem algumas frases, depois, discutí-las em pequenos grupos e, finalmente, no grande grupo. Pode-
se, também, recolher todas as frases completadas e distribuí-las, anonimamente, para análise e discussão 
posterior. Cada frase é preparada de acordo com o tema em estudo. 7) "Exercícios auto expressivos". Carta 
pessoal que o aluno escreve a um amigo invisível, ou a um profissional, falando de dúvidas, medo, 
preocupação ou angústias relacionados a sexualidade. É possível montar um esquema no qual as cartas são 
distribuídas de forma anônima e depois discutidas pela classe; alguém pode assumir o papel de amigo, que 
responde a carta. 8) Recapitulação e de retomada dos conteúdos que já foram trabalhados. Os alunos 
precisam ter várias oportunidades de ver, rever, discutir e tornar a discutir um tema.

Quais os resultados que se espera da atividade?
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Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Preencher lacunas nas informações que a criança e/ou adolescente já possui e, principalmente, criar a 
possibilidade de formar opinião a respeito do que lhe é ou foi apresentado. - Propiciar informações 
atualizadas do ponto de vista científico e explicitar os diversos valores associados à sexualidade e aos 
comportamentos sexuais existentes na sociedade, possibilitando ao aluno desenvolver atitudes coerentes 
com os valores que ele próprio elegeu como seus. - Aumento do rendimento escolar (devido ao alívio de 
tensão e preocupação com questões da sexualidade) das crianças e adolescentes. - Espera-se que o aluno 
conheça as diferenças físicas externas e internas do corpo humano e as transformações físicas, sociais e 
emocionais da puberdade como algo intrínseco ao desenvolvimento. - Espera-se que o aluno aja sem 
discriminações em relação ao comportamento dos outros, não depreciando atitudes e formas de expressão 
assumidas por pessoas do outro sexo. - Relacionar as diferentes formas de inserção social de homens e 
mulheres nas sociedades e grupos sociais estudados e nas diferentes épocas e situações históricas. - Saber o 
que são doenças sexualmente transmissíveis/AIDS e suas formas de contágio e, de posse dessas 
informações, possa assumir atitudes de autocuidado. - Publicação dos resultados da atividade de extensão 
como relato de experiência em revistas indexadas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Reunião semanal com a equipe executora para avaliação, considerando pontos positivos e os que 
precisam ser melhorados para alcançar os plenos objetivos da atividade de extensão universitária. - Nível 
de satisfação de crianças e adolescentes em participar da atividade de extensão. - Número de escolas que 
aderirem à atividade de extensão.
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Atividade - Bullying não é Brincadeira! Como Preveni-lo e 
Combatê-lo no Ambiente Escolar?

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 05/03/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
O termo bullying é usado para descrever atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos, 
praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos, causando dor e angústia. O bullying é um problema 
mundial, sendo que a agressão física ou moral repetitiva deixa sequelas psicológicas na pessoa atingida. A 
prática do bullying tem um grande poder de destruir a auto-estima da vítima, pois esta precisa permanecer 
no ambiente escolar e enfrentar todos os dias as humilhações diante de todos os colegas. Em 20% dos 
casos, o praticante de bullying também é vítima. Nas escolas, a maioria dos atos de bullying ocorre fora da 
visão dos adultos e grande parte das vítimas não reage ou fala sobre a agressão sofrida. Os ataques de 
bullying podem ocorrer também no espaço virtual, nesse caso, chamado de cyberbullying. Ao propiciar o 
anonimato do agressor, a internet acaba por vezes incentivando uma maior desinibição de conduta e ao 
desrespeito à ética, tornando-se cenário de insultos, campanhas vexatórias, vazamento de imagens 
constrangedoras e outras práticas planejadas por um ou mais indivíduos com a intenção de atingir 
negativamente o outro. Através da lei nº 13.185/16 criou-se uma política nacional de combate à prática e 
essa lei assegura atendimento psicológico aos alvos, impondo a escolas, clubes e agremiações o dever de 
"assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnóstico e combate à violência e à intimidação 
sistemática". Assim, a nova legislação esclarece que escolas, clubes e agremiações recreativas têm 
responsabilidade sobre o bullying que ocorra sob seus auspícios. Além de obrigá-los a atuar de forma a 
evitar a ocorrência das agressões e identificá-las ativamente. O combate ao bullying deve ser uma 
prioridade das instituições de ensino e pensando em ajudar a tornar a escola um ambiente mais saudável, 
propomos essa atividade de extensão.

Objetivos:
- Reduzir ou eliminar o bullying no ambiente escolar; - Discutir o bullying e o cyberbullying nas escolas e 
transformar os valores dos alunos; - Discutir sobre padrões estéticos, gênero e raça, no sentido, de buscar a 
igualdade e inclusão social entre os alunos; - Assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e 
combate à violência e à intimidação sistemática (bullying) nas escolas; - Engajar os professores e envolver 
os pais na questão de prevenir, diagnosticar e combater o bullying na vida escolar; - Divulgar e cumprir a 
lei de combate ao bullying; - Atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) referente à 
educação de qualidade e redução das desigualdades da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Antes de iniciarmos o projeto, convidaremos a direção de escolas públicas e privadas do ensino 
fundamental da cidade de Três Lagoas (MS) a participar da atividade de extensão universitária, 
apresentando o projeto e obtendo a anuência dos diretores. Feito isso, iremos mapear a quantidade de salas 
de aula por escola e para cada turma iremos proceder da seguinte forma: 1) ministração de aulas dialogadas 
que valorizem sobre sentimentos positivos, como altruísmo, empatia, coragem e auto-estima; 2) atividades 
com músicas, vídeos, desenhos e cartazes para abordar os seguintes pontos: como manter atitudes éticas, de 
respeito e de boa convivência com os colegas. Durante essas atividades serão discutidos padrões estéticos, 
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raça e gênero e 3) formação de "equipe de ajuda" - De dois a três alunos por turma serão indicados pelos
próprios colegas como pessoas confiáveis e estes passarão por uma capacitação específica para dar apoio 
àqueles que precisam de ajuda na convivência e que sofrem com o bullying. Pesquisas mostram que a 
intervenção de alunos é 75% mais eficaz do que a de um adulto, em casos de bullying. A "equipe de apoio" 
servirá como multiplicadora e contribuirá para mudar a cultura da escola. Além disso, promoveremos o 
engajamento de professores para discutir e refletir sobre o bullying em suas escolas, através de reuniões 
individuais ou em pequenos grupos com os mesmos. Ainda, durante as reuniões escolares com os pais, os 
petianos irão estimular os pais a ouvirem e fazerem perguntas aos seus filhos, tendo uma conversa 
acolhedora, na tentativa de saber se sofrem bullying na escola e, se sim, procurar ajudá-los.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Fortalecimento de relações saudáveis entre os alunos, minimizando as implicações do bullying no espaço 
escolar. - Auxiliar na redução da violência em todos os níveis da sociedade, já que as ações de bullying em 
muitos casos dão início a outras praticas violentas e comportamentos agressivos. - Alertar sobre o problema 
a toda comunidade através de divulgação de informações, contribuindo com as políticas públicas de 
educação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Reuniões semanais com a equipe executora para saber sobre as dificuldades encontradas e se os objetivos 
propostos estão sendo alcançados na atividade de extensão. - Número de escolas, alunos, professores e pais 
de alunos participantes do projeto de extensão. - Reunião com a direção de cada escola ao final do projeto 
para a avaliação da atividade.
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Atividade - Negócios Sociais na Prática - Conhecendo Iniciativas 
em Mato Grosso do Sul

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 01/03/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Os negócios sociais são empreendimentos que combinam retorno financeiro com geração de impacto social 
por meio de produtos e serviços que melhoram a qualidade de vida de comunidades de baixa renda. 
Representam um modelo emergente de investir e empreender que vem atraindo o interesse de pessoas e 
empresas preocupadas não somente no lucro, mas na possibilidade de promover o desenvolvimento e a 
qualidade de vida de comunidades com poucos recursos. Os negócios sociais representam pequenos 
negócios que podem provocar grandes mudanças. É importante lembrar que esse modelo empreendedor 
difere das organizações sociais ligadas à filantropia e ao assistencialismo, especialmente por não contar 
com enquadramento fiscal específico e se tratar de uma atividade que trabalha com investidores em vez de 
doadores, colaboradores no lugar de voluntários e se compromete, intencionalmente, com o 
desenvolvimento de uma coletividade, uma vez que prioriza a inclusão através da geração de renda e 
consumo de forma simultânea, incentivando a participação dos próprios beneficiados em toda a cadeia 
produtiva. No Brasil, existem pelo menos 600 negócios sociais, segundo dados obtidos pelo Projeto Brasil 
27, realizado pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo 
(FEAUSP). São exemplos de negócios sociais, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), nas áreas de agricultura, artesanato, habitação e saúde, respectivamente: - Um negócio 
social que trabalhe com a formação de pequenos agricultores dentro das técnicas da agroecologia e cria um 
modelo de distribuição de cestas de produtos orgânicos aos consumidores, promovendo uma eficiente 
cadeia produtiva. - Um negócio social que desenvolve acessórios e brindes artesanais provenientes de 
resíduos gerados da operação de outras empresas e os comercializa em grandes feiras de brindes 
corporativos ou venda direta, gerando receita para os artesãos e outras instituições envolvidas. - Um 
negócio social que produz e comercializa tijolos ecológicos para baratear o custo em obras de construção 
em comunidades carentes e envolve o público na sua fabricação. - Oferecimento de consultas e exames 
médicos de boa qualidade a preços acessíveis para a população de baixa renda que não tem acesso a planos 
de saúde e desenvolvimento de aparelhos médicos com tecnologia de ponta, mas de baixo custo financeiro. 
Sabendo que o grupo PET precisa conhecer a realidade social que o cerca, bem como deve ter suas 
atividades pautadas para o exercício da cidadania e responsabilidade social, esse projeto de extensão 
universitária visa conhecer cinco negócios sociais no estado de Mato Grosso do Sul, mediante o 
compartilhamento de informações entre petianos e empreendedores sociais bem como a comunidade 
beneficiada.

Objetivos:
- Capacitar os alunos petianos para o empreendedorismo de impacto social, através de palestra, entrevistas 
com empreendedores sociais e comunidade beneficiada. - Aproximar os petianos das comunidades, 
dialogar com elas e, entender o que é negócio social e compreender as reais necessidades da comunidade, 
onde os negócios sociais estão inseridos. - Desenvolver estudos de mercado sobre as necessidades 
específicas para a população de baixa renda no Mato Grosso do Sul a fim de implantar novos negócios 
sociais. - Valorizar e divulgar os negócios sociais desenvolvidos em Mato Grosso do Sul. - Desenvolver a 

Ministério da Educação
Planejamento Anual 2018

OCIMAR SANTIAGO RAMIRES 14/02/2018 17:29:29 - Página 43 de 48



parte escrita dos petianos mediante elaboração de artigos científicos como relatos de experiência baseados
nas entrevistas que eles realizaram sobre negócios sociais. - Incentivar os petianos a aplicar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e conceitos como sustentabilidade e qualidade de vida nas atividades 
realizadas pelo grupo PET-Enfermagem.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Antes de iniciarem a realização de entrevistas, os petianos participarão de uma palestra com profissional do 
SEBRAE sobre negócios sociais, a fim de familiarizá-los com a temática. Serão escolhidas cinco cidades 
de Mato Grosso do Sul para o desenvolvimento dessa atividade, a saber: Campo Grande, Dourados, Três 
Lagoas, Corumbá e Coxim. O grupo PET-Enfermagem será subdividido em 5 grupos, com 3 integrantes 
cada, sob a supervisão da tutora. Um petiano representante de cada subgrupo se deslocará até cada cidade 
para realizar uma entrevista com o empreendedor social. Para o deslocamento e estadia de cada petiano 
entrevistador será utilizada a verba de custeio do grupo PET-Enfermagem. A fim de realizar a entrevista, o 
petiano seguirá um roteiro pré-estabelecido, com os seguintes dados: data de criação do negócio social; 
ramo de atividade; como o negócio foi idealizado e planejado; número de pessoas beneficiadas diretamente 
e indiretamente; dificuldades encontradas; estratégias de superação das dificuldades; impacto social; 
impacto ambiental e, além disso, colherá depoimentos da população beneficiada com o negócio social. 
Todo o material será categorizado e interpretado para a elaboração de 5 artigos científicos a serem 
publicados pela PROECE/UFMS.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Produção de cinco artigos científicos a partir da coleta de dados das entrevistas com o empreendedor 
social e comunidade beneficiada; - Melhoria da parte escrita pelos petianos; - Valorização e divulgação de 
negócios sociais em Mato Grosso do Sul; - Capacitar os petianos em empreendedorismo social.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- A avaliação será feita pelo número de artigos científicos aceitos para publicação bem como pelo nível de 
satisfação e interesse dos petianos em participar da atividade. - Grau de envolvimento dos petianos na 
execução da atividade de extensão. - Geração de trabalhos científicos para apresentação em eventos, tais 
como: jornadas, encontros, simpósios e congressos.
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Atividade - PET-APADRINHA - Estratégia para Diminuir a 
Retenção e Evasão Escolar

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 19/02/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
A adaptação a uma nova rotina com novos lugares, horários e novas pessoas nem sempre é fácil. Para 
estudantes que começam uma faculdade essa experiência pode demorar além do esperado. Para facilitar a 
integração e promover uma ambientação logo no início do curso de Enfermagem do CPTL/UFMS, o PET-
Enfermagem propõe o projeto PET-APADRINHA ou Apadrinhamento de Calouros. O projeto consiste em 
cada novo aluno ser orientado por um veterano (padrinho/madrinha). Essa orientação segue uma estrutura 
básica de acordo com as necessidades do calouro e experiências adquiridas pelos padrinhos. Podem ser 
relacionadas aos estudos (orientações a respeito dos professores, dificuldade das disciplinas, troca de 
material ou incentivar hábitos de estudo), quanto a universidade (prazos de interesse aos alunos, órgãos que 
desempenham determinada atividade) e também na adaptação à cidade.

Objetivos:
- Apoiar os alunos recém-chegados à instituição no que diz respeito às suas dificuldades de adaptação ao 
ambiente acadêmico e outros problemas relacionados aos fatores que perturbem o bem-estar e dificultem a 
permanência deles no curso de Enfermagem; - Identificar de forma antecipada e intervir antecipadamente 
em possíveis problemas dos alunos; - Estar prontamente disponível aos calouros em caso de dúvidas ou 
outras questões que dificultem o bom andamento da vida acadêmica deles; - Contribuir com o sentimento 
de acolhimento dos alunos e com o bem-estar da turma de uma forma geral; - Aumentar os níveis de 
satisfação dos alunos com o curso e a universidade; - Reduzir os índices de retenção e evasão no curso de 
enfermagem do CPTL/UFMS; - Atender ao objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS) referente à 
educação de qualidade da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
No primeiro encontro do projeto PET-APADRINHA do curso de enfermagem, serão abordados os temas: - 
Dinâmica curricular do curso de enfermagem e corpo docente; - Apresentação do Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Enfermagem; - Mercado de trabalho do enfermeiro; - PET-Enfermagem: o que é, 
quais objetivos e metas; - Pró-Reitorias da UFMS; - Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão (tripé do 
Programa de Educação Tutorial ( PET): o petiano apresenta seu projeto de pesquisa, ensino e extensão; - 
Oficina do currículo Lattes; - Demonstração de manuais e sites acadêmicos, além de bases de dados 
científicos. Ao final do encontro são designados os padrinhos para os calouros. Um veterano pode 
apadrinhar até dois calouros. Também os calouros serão convidados a realizarem uma visita pelos 
laboratórios do curso de enfermagem, biblioteca e direção do Campus. A dinâmica entre veterano-calouro 
dependerá de cada dupla, de acordo com as necessidades de orientações e troca de informações e 
experiências.
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Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Estudos apontam que uma parcela considerável dos estudantes que ingressam nas universidades 
abandonam a graduação antes de concluí-la. Os motivos apresentados versam sobre desinformação sobre o 
curso escolhido, adaptação, falta de estímulo e imaturidade para a escolha da área profissional. O projeto 
PET-APADRINHA busca melhorar a adaptação e integração do calouro à vida acadêmica, com 
acolhimento, orientação, apoio e esclarecimentos de dúvidas; troca de conhecimentos e saberes, 
favorecendo a adaptação, o desenvolvimento e a conclusão do curso escolhido; redução da evasão e 
retenção escolar. De forma indireta, novos laços de amizade também serão criados.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
As avaliações serão realizadas semestralmente, mediante aplicação de questionários, com as partes 
envolvidas, veterano e calouro.
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Atividade - Aspectos Epidemiológicos da Tuberculose no Brasil e 
na cidade de Três Lagoas, MS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
150 01/03/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
Doenças negligenciadas são doenças que não só prevalecem em condições de pobreza, mas também 
contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, já que representam forte entrave ao 
desenvolvimento dos países. Como exemplo de doença negligenciada, podemos citar a tuberculose. 
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de um bilhão de pessoas estão infectadas 
com uma ou mais doenças negligenciadas, o que representa um sexto da população mundial. A tuberculose 
(TB) tem sido uma das doenças mais estudadas nos seus aspectos biológicos, epidemiológicos, 
diagnósticos, terapêuticos e profiláticos. Hoje já conhecemos o genoma do Mycobacterium tuberculosis, 
consequência do enorme avanço na área da biologia molecular. No entanto essa doença continua a persistir, 
em nível mundial, causando sofrimento humano e morte em pleno século XXI. Anualmente, são 
notificados cerca de 10 milhões de novos casos em todo o mundo, levando mais de um milhão de pessoas a 
óbito. Com a epidemia HIV/AIDS e o aparecimento de focos de tuberculose resistente aos medicamentos 
agravam ainda mais esse cenário. No Brasil, a tuberculose é um sério problema da saúde pública, com 
profundas raízes sociais. A cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4,5 
mil mortes em decorrência da doença. A tuberculose tem cura e o tratamento é gratuito e disponibilizado 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), contudo, o Brasil ocupa a 18ª posição em número de casos de 
tuberculose ao nível mundial.

Objetivos:
- Descrever a situação epidemiológica da tuberculose no Brasil; - Investigar a situação epidemiológica da 
tuberculose nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF), na cidade de 
Três Lagoas - MS; - Analisar o envolvimento das equipes da atenção básica à saúde nas ações de controle 
da tuberculose; - Estimular a equipe da atenção básica à saúde pela busca ativa de casos de tuberculose; - 
Atender a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) referente à saúde e bem-estar da agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade terá a coordenação da tutora do grupo PET-Enfermagem e a coordenação discente da petiana 
Izabela Carvalho Vieira, com a participação de mais 2 integrantes do PET-Enfermagem na equipe 
executora. Para o levantamento dos dados epidemiológicos da tuberculose ao nível nacional será utilizado 
o Sistema de Agravos de Notificação (SINAN). Serão estudadas as seguintes variáveis: distribuição do 
número de casos por sexo, ano, faixa etária, região geográfica; abandono do tratamento; taxa de cura; taxa 
de mortalidade; número de casos suspeitos; número de casos confirmados e coinfecção TB-HIV. Para o 
levantamento do número de casos e situação epidemiológica da tuberculose em Três Lagoas serão 
agendadas reuniões com responsáveis pelas equipes da atenção básica à saúde sobre notificações dos casos 
existentes na região e levantamento de dados junto à vigilância epidemiológica do município. Ao nível 
municipal, serão estudadas as variáveis: distribuição do número de casos por sexo, ano, faixa etária; 
abandono do tratamento; taxa de cura; taxa de mortalidade; número de casos suspeitos; número de casos 
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confirmados e coinfecção TB-HIV.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os dados obtidos nas pesquisas demonstrem que o número de casos vem diminuindo a cada 
período de tempo; que a situação epidemiológica da doença se encontre controlada ao nível nacional e no 
município estudado; que os gestores da atenção básica à saúde reconheçam a importância de desenvolver 
ações de controle da tuberculose, estimulando sua equipe na busca ativa de sintomáticos respiratórios para 
um possível diagnóstico, tratamento e encerramento do caso com sucesso. Estimular mais estudos a 
respeito do tema abordado; procurar resolução de problemas da sociedade relacionados a morbidade e 
mortalidade por tuberculose; melhorar a qualidade de vida da sociedade. Este trabalho será apresentado em 
eventos na forma de pôster e/ou publicado em revista indexada.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade pelo grupo será realizada ao longo e ao término da atividade para saber se os 
objetivos propostos estão e/ou foram alcançados, quais dificuldades encontradas e proposição de soluções 
para as mesmas.
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