
CAMPUS ARAGUAIA 
PROJETOS DE EXTENSÃO (PBEXT/EXT) 

ÁREA TEMÁTICA – SAÚDE - 2016 

 

  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
Reitora: Myrian Thereza de Moura Serra 

Vice-Reitor: Evandro Aparecido Soares da Silva 

PRÓ-REITORIA CULTURA, EXTENSÃO E VIVÊNCIA - PROCEV 

Pró-Reitor: Fernando Tadeu de Miranda Borges 

PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – PRAE 

Pró-Reitora: Erivã Garcia Velasco 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO – PROEG 

Pró-Reitora: Lisiane Pereira de Jesus 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA – PROPeq 

Pró-Reitor: Germano Guarim Neto 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO – PROPG 

Pró-Reitora: Ozerina Victor de Oliveira 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN 

Pró-Reitoria: Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso 

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA – PROAD 

Pró-Reitora: Bruno César Souza Moraes 

PRÓ-REITORIA CAMPUS ARAGUAIA 

Pró-Reitor: Paulo Jorge da Silva 

PRÓ-REITORIA CAMPUS RONDONÓPOLIS 

Pró-Reitor: Analy Castilho Polizel de Souza 

PRÓ-REITORIA CAMPUS SINOP 

Pró-Reitor: Roberto Carlos Beber 

PRÓ-REITORIA CAMPUS VÁRZEA GRANDE 

Pró-Reitor: Mauro Lúcio Naves Oliveira 

 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

Campus Cuiabá: Sandra Jung de Mattos 

Campus Rondonópolis: Roger Resmini 

Campus Sinop: Camila Turini 

Campus Araguaia: Anna Maria Penalva Mancini 

SUPERVISÃO DE EXTENSÃO 

Michelli Sampaio Tunes Porto 

EQUIPE DE APOIO EXTENSÃO 

 João Batista Vieira Neto 

COLABORADORES DE EXTENSÃO  

Edelk Souza Santos 

Anna Paula Leon Leite 

Magna Ferreira Bach 

João Marcos Souza Silva 

 

 



SUMÁRIO 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E SUPORTE SOCIAL A IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS ........... 4 

Doenças transmitidas por vetores de importância médica: O que são? Como prevenir? ......... 1 

Mãe: Um Ser Mulher - &amp;quot;A assistência de enfermagem no puerpério&amp;quot; .. 1 

Monitoramento e prevenção de complicações em doenças crônicas não transmissíveis ........ 1 

PIT Chagas -  Postos de Integração sobre triatomíneos e tripanossomíase americana (Doença 

de Chagas) ..................................................................................................................................... 1 

Pró Saúde Universitária 2016 ....................................................................................................... 1 

PRÓ-HOMEM ................................................................................................................................ 1 

Projeto Sementinha: não vai dar Zika .......................................................................................... 1 

Promoção da saúde em adolescentes em busca da diminuição da evasão universitária. ........ 1 

Qualidade de Vida Para o Adulto e o Idoso ................................................................................. 1 

Saúde Mental: os desafios da assistência .................................................................................... 1 

Ciclo de palestras: Doenças transmitidas por vetores de importância médica: O que são? 

Como prevenir? ............................................................................................................................ 1 

Mãos Amorosas ............................................................................................................................ 1 

7ª Semana de Enfermagem do Campus Universitário do Araguaia ........................................... 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E SUPORTE 
SOCIAL A IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: PRISCILLA NICACIO DA SILVA 

RESUMO: Trata-se da implementação de atividades que 

priorizem a assistência de enfermagem a pessoa 

idosa com abordagem teórica e prática no intuito de 

propiciar aporte de conhecimento prático por parte 

da comunidade acadêmica e oferecer suporte 

prático e social aos idosos institucionalizados 

residentes na Associação Beneditina da Providência 

. O conteúdo será abordado de maneira dinâmica e 

participativa permitindo a construção do saber a 

partir da troca de experiências e a vivência com a 

realidade vigente. Serão utilizados recursos que 

permitam a implementação de ações assistenciais, 

audiovisuais e técnicas lúdicas. O processo 

avaliativo será realizado no decorrer do projeto por 

meio da participação, exercícios propostos e 

avaliação teórica final dos acadêmicos e o 

aproveitamento e aceitação dos idosos.      Palavras -

Chave:  Enfermagem, Saúde, Idoso, Assistência  

 

 



 

 

 

TÍTULO: DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES DE 
IMPORTÂNCIA MÉDICA: O QUE SÃO? COMO 
PREVENIR? 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: FABIANA MORANDI JORDAO 

RESUMO: As doenças transmitidas por vetores constituem 

importante causa de morbidade e mortalidade no 

Brasil e no mundo, sendo considerado um dos 

principais problemas em saúde pública. Programas 

de educação em saúde são reconhecidos por 

autoridades de saúde como uma estratégia 

importante para o controle e prevenção de doenças. 

O presente projeto tem como objetivo desenvolver 

um trabalho informativo sobre as principais doenças 

transmitidas por vetores presentes no município de 

Barra do Garças -MT (Doença de chagas, 

leishmanioses, dengue, zika e chikungunya), ciclo de 

transmissão, ocorrência, gravidade da doença, 

situações de risco e medidas preventivas. O projeto 

será desenvolvido em duas escolas do município, 

tendo como publico alvo estudantes do 1º a 5º ano 

do ensino fundamental. Alunos do curso de 

biomedicina, sob a supervisão da coordenadora do 

projeto confeccionarão cartazes, folders 

informativos e cartilhas para serem entregues no 

dia da ação, no qual também será realizada uma 

palestra e a demonstração de exemplares do inseto 

vetor para que os alunos possam reconhecê-lo. 

Paralelamente, este projeto irá contribuir para uma 

melhor formação dos alunos extensionistas, no qual 

adquirirão experiência para discutir, planejar, 

executar e avaliar uma atividade de educação em 

saúde, além disso, estarão mais conscientes de seu 

papel na sociedade, que é, acima de tudo, prevenir 

doenças e promover a saúde. Espera-se que com 



este projeto os estudantes fiquem mais esclarecidos 

e conscientizados sobre a importância das doenças 

transmitidas por vetores e seus métodos de 

prevenção e que possam contribuir para 

multiplicação do conhecimento, estendendo as 

ações do projeto para suas famílias e comunidade, 

podendo desta forma refletir numa diminuição da 

incidência dessas doenças no município.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MÃE: UM SER MULHER - &AMP;QUOT;A 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO 
PUERPÉRIO&AMP;QUOT; 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: PATRICIA FERNANDES MASSMANN 

RESUMO: O ciclo gravídico-puerperal traz uma série de 

transformações de natureza física e psíquica na 

mulher que merecem atenção e esforços de todos os 

que prestam assistência a sua saúde com o intuito 

de promover a atenção ao pré natal e período  

puerperal de forma qualificada e humanizada. O 

objetivo deste projeto é inserir e preparar os 

acadêmicos do curso de enfermagem para o 

acolhimento e acompanhamento de puérperas e 

familiares. Unir-se ao esforço coletivo dos 

profissionais da Estratégia da Saúde da Família,com 

objetivo de: estimular e conscientizar as puerperas 

sobre a importância do aleitamento materno; 

aumentar a adesão as consultas puerperais; 

acompanhar a operacionalização da assistência as 

puérperas e RN cadastradas no programa 

(SISPRENATAL); proporcionar ao acadêmico de 

enfermagem a vivencia da assistência integral à 

saúde da mulher , organizar e produzir atividades 

na assistência domiciliar e em grupos de gestantes 

com DPP próximas ao nível de assistência primária. 

Espera-se estimular, em todos os atores da ação, 

reflexões a cerca do acolhimento da mulher  

garantindo o bem-estar materno e neonatal.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MONITORAMENTO E PREVENÇÃO DE 
COMPLICAÇÕES EM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: MARIA FERNANDA SPEGIORIN SALLA BRUNE 

RESUMO: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são 

responsáveis por uma parcela significativa e 

crescente na carga de doenças no Brasil. Sendo 

assim, o monitoramento da prevalência dos fatores 

de risco para DCNT constitui-se em uma das ações 

mais importantes da vigilância em saúde pública. A 

presente ação extensionista objetiva avaliar e 

monitorar a ocorrência de DCNT em adultos 

atendidos numa Unidade Básica de Saúde (UBS) no 

município de Barra do Garças/MT, especificamente 

em relação à presença de diabetes mellitus e suas 

complicações. Os exames bioquímicos serão 

realizados no Laboratório de Análises Clínicas da 

UFMT/CUA, incluindo dosagens séricas de 

triglicerídeos, colesterol total, colesterol HDL, 

glicose e creatinina. Os pacientes atendidos 

receberão o retorno com os resultados de seus 

exames, além de orientações a respeito da 

prevenção e controle de hipertensão e diabetes. 

Ainda, os dados coletados serão tabelados e 

analisados, e estes resultados retornarão à equipe 

de saúde do município, a qual auxiliará na 

abordagem com os pacientes visando a 

conscientização no controle das DCNT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PIT CHAGAS -  POSTOS DE INTEGRAÇÃO SOBRE 
TRIATOMÍNEOS E TRIPANOSSOMÍASE 
AMERICANA (DOENÇA DE CHAGAS) 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: ROSALINE ROCHA LUNARDI 

RESUMO: A doença de Chagas (DC) causada pelo protozoário 

Trypanosoma cruzi representa a principal causa de 

lesões cardíacas em indivíduos adultos jovens e 

economicamente produtivos na América Latina. 

Estima-se que há cerca de 11 milhões de pessoas 

infectadas e 60 milhões de indivíduos vivendo em 

área de risco.     Uma forma importante de 

transmissão do T. cruzi, é a transmissão vetorial, 

por contato de humanos com conteúdo abdominal 

de insetos hematófagos, os triatomíneos. Ações 

governamentais iniciadas há décadas atrás 

conseguiram controlar a transmissão vetorial da DC 

por uma espécie primária de triatomíneo, o 

Triatoma infestans. Porém a DC continua sendo um 

risco à população brasileira pela existência de 

outras espécies de triatomíneos que invadem os 

domicílios e podem infectar humanos.      Em Barra 

do Garças, há pelo menos uma espécie já 

identificada, naturalmente infectada com T. cruzi e 

que tem o comportamento de abandonar os 

ambientes naturais dos parques da Serra Azul e 

invadir os domicílios próximos. Este cenário aponta 

para a necessidade de medidas educativas e 

preventivas urgentes, para prevenir a DC e controlar 

os insetos vetores, direcionadas aos profissionais 

dos serviços de saúde, de professores e alunos do 

município e da população dos bairros mais 

vulneráveis.  

 



 



 

 

 

TÍTULO: PRÓ SAÚDE UNIVERSITÁRIA 2016 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: LUCELIA CAMPELO DE ALBUQUERQUE MORAES 

RESUMO: O projeto de extensão Pró-Saúde Universitária atua 

na promoção e educação em saúde realizando ações 

no âmbito universitário e na comunidade. Em seu 

quinto ano de atuação já assistiu mais de duas mil 

pessoas. As ações somam palestras, oficinas e 

debates com a participação ativa dos acadêmicos e 

comunidade de Barra do Garças e região.          No 

ano de 2014 foi realizado o primeiro Simpósio Pró 

Saúde Universitária na Câmara de vereadores com 

diversos temas relacionados à Saúde e reflexões 

sobre o contexto da saúde no município de Barra do 

Garças –MT, nesta próxima edição do projeto 

também tem-se a idéia de realizar o Simpósio  com  

temas relacionados a saúde, beleza e bem estar. 

Com objetivo de divulgar pesquisas nessas áreas 

para que a universidade e comunidade externa 

possa conhecer a contribuição acadêmica para a 

sociedade local.         Na página 

/https://www.facebook.com/prosaude.universitaria

?fref=ts é possível acompanhar o projeto e todo o 

desenvolvimento dele ao longo dos anos.  Em 2016 a 

proposta é difundir o conhecimento e atitudes  

preventivas com a temática: Saúde, beleza e bem 

estar, tendo como público alvo principal as mulheres 

do município de Barra do Garças e região.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PRÓ-HOMEM 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: ELIAS MARCELINO DA ROCHA 

RESUMO: O Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de 

Saúde do Homem, com objetivo de facilitar e 

ampliar o acesso da população masculina aos 

serviços de saúde. A iniciativa é uma resposta à 

observação de que os agravos do gênero masculino 

são um problema de saúde pública. A cada três 

mortes de pessoas adultas, duas são de homens. 

Eles vivem, em média, sete anos menos do que as 

mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, 

diabetes, colesterol e pressão arterial mais 

elevadas. Por meio dessa iniciativa, o Ministério da 

Saúde espera que homens na faixa etária de 20 a 59 

anos procurem o serviço de saúde ao menos uma vez 

por ano. A Política da “Saúde do Homem”, está em 

processo de implantação no município de Barra do 

Garças. Cabe, portanto, as Instituições de Ensino 

desenvolverem ações críticas, reflexivas e 

educativas que promovam atividades com homens. 

Na perspectiva de aproximar a população 

acadêmica e a comunidade a esta temática, tem o 

objetivo de envolver os alunos do Instituto Federal 

de Mato Grosso à reflexões dos possíveis 

comportamentos que os colocam em risco, usando 

como estratégia a participação dos mesmos nas 

atividades de sensibilização. Entre as ações a serem 

desenvolvidas estão aquelas com a finalidade de 

uma maior interação com as diretrizes da Política 

Nacional da Saúde do Homem, promoção da saúde, 

prevenção de doenças, reflexões sobre machismo – 

algo que dificulta a adesão de muitos homens ao 

cuidado com a saúde.  

 



 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO SEMENTINHA: NÃO VAI DAR ZIKA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: QUELI LISIANE CASTRO PEREIRA 

RESUMO: A constatação da dispersão dos casos de 

microcefalia devido à epidemia viral do zika, 

doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, 

que encontrou condições climáticas ideais para sua 

reprodução, tornando-se um vetor altamente 

competente em áreas de densidade populacional e 

baixas condições sanitárias. O enorme desafio à 

saúde pública deve-se ao impacto na qualidade de 

vida das famílias, ao aumento da mortalidade 

neonatal, ao número crescente de casos de 

microcefalia, ao pouco que se sabe sobre as 

limitações que os recém-nascidos com microcefalia 

terão e à rede assistencial despreparada para dar 

suporte necessário. Frente a este contexto sanitário, 

tem-se a perspectiva de aprimorar a práxis dos 

alunos de graduação em enfermagem para 

conseguirem minimizar o impacto desta 

enfermidade, utilizando todos os recursos possíveis 

para assistir, disseminar os conhecimentos para a 

população em estado de vulnerabilidade (mulheres 

em idade reprodutiva e gestantes). Este projeto 

além da pertinência social por contemplar  o desafio 

atual da saúde pública tem a formação de recurso 

humano de qualidade com proficiência técnica e 

pensamento crítico reflexivo como um de seus 

desígnios. Esta ação extensionista será desenvolvida 

de forma intersetorial em parceria com as 

Secretarias Municiais de Saúde e de Educação de 

Barra do Garças e Pontal do Araguaia. O público 

alvo serão as mulheres em idade reprodutivas e 

gestantes usuárias dos serviços de saúde e 

educacional dos dois municípios. Estima-se 



contemplar 9.283 pessoas em situação de 

vulnerabilidade. Ao compreender que educação é o 

melhor instrumento de combate à epidemia, como 

resultado desta ação, espera-se: reduzir o potencial 

vetorial do Aedes; empoderar a população em 

vulnerabilidade a utilizar medidas de prevenção; 

estimular a participação da comunidade no 

enfrentamento à epidemia; disseminar formas de 

precaução e de prevenção à infecção por Zika; 

minimizar ansiedade, aflição das gestantes neste 

momento de crise sanitária, cuja microcefalia é a 

consequência mais nefasta.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROMOÇÃO DA SAÚDE EM ADOLESCENTES EM 
BUSCA DA DIMINUIÇÃO DA EVASÃO 
UNIVERSITÁRIA. 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: VICTOR VITORINO LIMA 

RESUMO: A promoção da saúde se faz por meio da educação, 

hábitos saudáveis, do desenvolvimento de aptidões 

e capacidades individuais. Está estreitamente 

vinculada, portanto, à eficácia da sociedade em 

garantir a implantação de políticas públicas 

voltadas para a qualidade de vida. Neste contexto, 

a saúde é entendida como o maior recurso para o 

desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim 

como importante dimensão da qualidade de vida.   

O presente projeto atuará na promoção de saúde no 

âmbito universitário visando a prevenção e 

diagnostico de possíveis Doenças Cardiovasculares 

(DCVs) em adolescentes universitários. É válido 

lembrar que segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) as DCVs foram a maior causa de morte 

por doenças não transmissíveis em 2014 .  A 

capacitação acadêmica dos alunos envolvidos nesta 

ação extensiva ocorrerá através da aplicação 

prática e teórica com temas interdisciplinaridade, 

associados com as disciplinas de bioquímica, 

patologia, assistência farmacêutica, saúde pública e 

biossegurança.   O cunho social deste projeto busca 

a relação entre a medicina baseada em evidencias 

clínicas com os fatores de risco associados à DCVs, 

tais como: hipertensão, obesidade, consumo de 

álcool, estresse, dislipidemia, Diabetes mellitus, 

disfunção hepática, hábitos sociais e sedentarismo.   

O público alvo será formado por adolescentes 

universitários os quais serão divididos em dois 

grupos: alunos ingressantes e alunos do último 



semestre, a fim de estabelecermos possíveis 

associações causa x efeito entre exames bioquímicos 

e o estilo de vida universitário atual.  Para 

atingirmos estes objetivos serão utilizadas três 

diferentes abordagens metodológicas: 1) exames 

bioquímicos, 2) exames antropométricos e 3) 

questionários com validação científica para 

detecção de possíveis fatores de risco que 

comprometam a saúde e o bem estar de 

adolescentes universitários. Além disso, após a 

obtenção dos resultados iremos realizar palestras de 

conscientização e divulgação de medidas 

profiláticas aos problemas observados com maior  

frequência no público alvo.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA PARA O ADULTO E O 
IDOSO 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: JOAS DIAS DE ARAUJO CAVALCANTE 

RESUMO: Com o aumento do número de idosos em nosso país 

se faz necessário a oferta de serviços públicos para 

este segmento da população. Assim, o projeto visa 

oferecer atividades físicas, culturais, esportivas e 

recreativas para o público adulto acima de 45 anos 

e para o idoso. Espera-se que através de um lazer 

mais ativo os alunos possam melhorar 

significativamente suas condições de saúde. É 

necessário repensar os valores, os estigmas que 

envolvem o “envelhecer”, estimulando essa 

população a participar de grupos de convivência. 

Neste sentido, ao participar das atividades os 

alunos desenvolverão um estilo de vida mais ativo, 

diminuindo os problemas ocasionados e agravados 

pelo sedentarismo, como: Hipertensão Arterial, 

Diabetes, Colesterol elevado, 

Obesidade,Osteoporose, entre outros. Espera-se com 

esse projeto conscientizar de forma ampla para a 

importância da atividade física e incentivar a 

prática saudável de exercícios físicos de forma 

regular e diversificada, contribuindo assim para a 

melhoria da qualidade de vida, para o bem-estar e 

um convívio saudável dessas pessoas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SAÚDE MENTAL: OS DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: ALISSEIA GUIMARAES LEMES 

RESUMO: A Política da Saúde Mental faz parte da Grade 

Curricular do Curso de Enfermagem. Apoiada na lei 

10.216/01, busca consolidar um modelo de atenção 

à saúde mental aberto e de base comunitária. Isso 

é, que garanta a livre circulação das pessoas com 

transtornos mentais pelos serviços, comunidade e 

cidade, e oferece cuidados com base nos recursos 

que a comunidade oferece.  O objetivo deste projeto 

é inserir e preparar os acadêmicos do curso da 

saúde no atendimento aos pacientes, familiares e 

não usuários do serviço de saúde mental.  Diversos 

são os tipos de atenção a saúde mental, neste 

projeto, daremos ênfase a ações que serão 

desenvolvidas com a finalidade de promoção da 

saúde e prevenção de doenças, como uso de 

palestras, verificação de sinais vi tais, distribuição 

de preservativo masculino, consulta de enfermagem, 

orientações gerais de saúde e realização de rodas de 

terapia comunitária Integrativa (TCI).  O projeto 

solicita cinco bolsas de extensão para auxiliar na 

execução das ações no ano de 2016, tendo em vista 

a complexidade de atuação e relevância do projeto 

voltado a área de saúde mental (anexo segue plano 

de trabalho dos bolsistas e justificativa de 

solicitação das bolsas de extensão).  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CICLO DE PALESTRAS: DOENÇAS TRANSMITIDAS 
POR VETORES DE IMPORTÂNCIA MÉDICA: O 
QUE SÃO? COMO PREVENIR? 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: FABIANA MORANDI JORDAO 

RESUMO: As doenças transmitidas por vetores constituem 

importante causa de morbidade e mortalidade no 

Brasil e no mundo, sendo considerado um dos 

principais problemas em saúde pública. Programas 

de educação em saúde são reconhecidos por 

autoridades de saúde como uma estratégia 

importante para controle e prevenção de doenças. O 

presente projeto tem como objetivo promover a 

educação em saúde no ambiente universitário, 

sensibilizando toda a comunidade acadêmica sobre 

as necessidades de ações preventivas para controle 

das doenças transmitidas por vetores (Doença de 

chagas, leishmanioses, dengue, zika e chikungunya) 

presentes município de Barra do Garças - MT. O 

projeto será desenvolvido por meio de palestras e 

debates que ocorrerão na Universidade Federal do 

Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, 

tendo como público alvo toda a comunidade 

universitária (discentes, professores e técnicos). 

Espera-se que com este projeto a comunidade 

acadêmica fique mais esclarecida e conscientizada 

sobre a importância das doenças transmitidas por 

vetores e seus métodos de prevenção e que possam 

contribuir para multiplicação do conhecimento, 

estendendo as ações do projeto para suas famílias e 

comunidade, podendo refletir numa diminuição da 

incidência dessas doenças no município.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MÃOS AMOROSAS 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: PAMELA ROBERTA DE OLIVEIRA 

RESUMO: Trata-se da massagem ayurvédica aplicada no bebê. 

A técnica foi descrita nos anos 70 pelo obstetra 

francês Frederick Leboyer após uma viagem à Índia. 

O médico fotografou e filmou uma mulher indiana 

massageando seu bebê num bairro pobre de Calcutá 

e descreveu a técnica no livro “Shantala” – este era 

o nome da mulher registrada pelo médico. A 

massagem “Shantala” ou massagem Ayurvédica em 

bebês, não visa apenas reforçar elos maternais e 

paternais, mas sim facilitar uma forma saudável e 

segura da sua aceitação e aprendizagem sobre as 

sensações depois do nascimento. A estimulação da 

sensibilidade do bebê está vinculada a toda sua 

saúde. É a forma de o bebê sentir que, do lado de 

fora, está sendo suprido e mantido pela mesma 

energia que o supriu e o manteve durante os nove 

meses iniciais de sua existência. A técnica de 

massagem Ayurvédica para bebês consiste em uma 

intensa transferência de amor da mãe para o filho, 

por meio de leves toques e doces manipulações. O 

presente projeto de extensão consiste em treinar os 

acadêmicos de enfermagem da UFMT na massagem 

para bebês "Shantala" e posteriormente levá-los 

para atenção básica onde deverão orientar os pais e 

demais familiares cuidadores de bebês.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 7ª SEMANA DE ENFERMAGEM DO CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA 

CÂMPUS: ARAGUAIA 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

CUA 

COORDENADOR: PATRICIA FERNANDES MASSMANN 

RESUMO: A  semana de Enfermagem do Campus Universitário 

do Araguaia (SECUA) é um evento elaborado por 

docentes e discentes do curso de Enfermagem do 

Campus Universitário do Araguaia/UFMT . Conta 

com uma programação diversificada, cujo objetivo é 

de divulgar, discutir e refletir sobre o processo de 

desenvolvimento social, político e científico da 

enfermagem. é um evento de suma importância 

para fomentar a interação entre os discentes e 

docentes do curso de Enfermagem da Universidade, 

bem como profissionais/trabalhadores da área de 

Enfermagem e estudantes de Enfermagem do nível 

médio técnico. Espera-se, por meio da realização de 

eventos dessa natureza, promover a troca de 

experiências e de saberes, o que somados às novas 

informações poderão subsidiar não só a formação 

de novos profissionais da área, mas também 

promover a melhoria da qualidade da assistência 

prestada pelos profissionais da área  

 

 

 


