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TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE E PREVENÇÃO DE 
CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DO RESIDENCIAL SEBASTIÃO 
DE MATTOS NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT> 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: AIRTON LIMA 

RESUMO: O objetivo do projeto é inserir os acadêmicos junto 

a comunidade, atuando na educação em saúde 

através da prevenção, educação e promoção da 

saúde. O projeto contará com docente do curso de 

enfermagem, discentes dos cursos de Enfermagem, 

Farmácia e Medicinada UFMT/Sinop, técnico e 

profissionais da rede municipal de saúde. Será 

realizada coleta de material para exames preventivo 

de mulheres que procurarem as unidades, e 

orientações por meio de educação em saúde. O 

contato dos discentes com a comunidade, bem como 

as amostras de material biológico, seus respectivos 

resultados laboratoriais, possibilitará aos 

estudantes conhecer os agravos à saúde. Permit irá 

também, reconhecer a necessidade de trabalhar com 

a comunidade a relação de saúde, doença e 

prevenção.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: “A INSERÇÃO DAS LEGUMINOSAS NA 
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL” 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: EMILIANE SILVA SANTIAGO 

RESUMO: O Programa Miscelânea visa proporcionar a 

ambiência/ vivência acadêmica, orientar a inserção 

discente na realidade sociocultural e política da 

comunidade com vistas ao cuidado preventivo 

psicossocial, oferecer á comunidade interna e 

externa ações especializadas interdisciplinares e 

intersetoriais voltadas á promoção da saúde, 

prevenção de agravos e reabilitação da saúde, 

considerando as dimensões humanas física, mental, 

espiritual e sociocultural imbricadas no processo 

saúde-doença. O programa pretende intervir sobre 

determinantes de saúde-doença, sobretudo que 

estejam relacionados ao enfrentamento psicossocial 

de adversidades (resiliência), de forma que se gere 

oportunidades de empoderamento da comunidade. 

Para isso o programa busca promover, por meio da 

vinculação de projetos extensionistas, a 

interlocução entre atores sociais que produzam 

conhecimento e possam aplica-lo dialogicamente 

com a UFMT em benefício da comunidade sinopense, 

como instituições de ensino e saúde, 

governamentais ou não. O atendimento psicossocial 

para a comunidade interna e externa e a educação 

permanente em saúde e cidadania são os pilares dos 

projetos vinculados.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: 1º ENCONTRO REGIONAL TELES PIRES PELA 
EQUIDADE DE DIREITOS: “PRECISAMOS FALAR 
SOBRE ISSO”. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: EMILIANE SILVA SANTIAGO 

RESUMO: O Programa Miscelânea visa proporcionar a 

ambiência/ vivência acadêmica, orientar a inserção 

discente na realidade sociocultural e política da 

comunidade com vistas ao cuidado preventivo 

psicossocial, oferecer á comunidade interna e 

externa ações especializadas interdisciplinares e 

intersetoriais voltadas á promoção da saúde, 

prevenção de agravos e reabilitação da saúde, 

considerando as dimensões humanas física, mental, 

espiritual e sociocultural imbricadas no processo 

saúde-doença. O programa pretende intervir sobre 

determinantes de saúde-doença, sobretudo que 

estejam relacionados ao enfrentamento psicossocial 

de adversidades (resiliência), de forma que se gere 

oportunidades de empoderamento da comunidade. 

Para isso o programa busca promover, por meio da 

vinculação de projetos extensionistas, a 

interlocução entre atores sociais que produzam 

conhecimento e possam aplica-lo dialogicamente 

com a UFMT em benefício da comunidade sinopense, 

como instituições de ensino e saúde, 

governamentais ou não. O atendimento psicossocial 

para a comunidade interna e externa e a educação 

permanente em saúde e cidadania são os pilares dos 

projetos vinculados.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: AÇÃO EDUCATIVA: CURSO DE FORMAÇÃO EM 
TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: EMILIANE SILVA SANTIAGO 

RESUMO: O Programa Miscelânea visa proporcionar a 

ambiência/ vivência acadêmica, orientar a inserção 

discente na realidade sociocultural e política da 

comunidade com vistas ao cuidado preventivo 

psicossocial, oferecer á comunidade interna e 

externa ações especializadas interdisciplinares e 

intersetoriais voltadas á promoção da saúde, 

prevenção de agravos e reabilitação da saúde, 

considerando as dimensões humanas física, mental, 

espiritual e sociocultural imbricadas no processo 

saúde-doença. O programa pretende intervir sobre 

determinantes de saúde-doença, sobretudo que 

estejam relacionados ao enfrentamento psicossocial 

de adversidades (resiliência), de forma que se gere 

oportunidades de empoderamento da comunidade. 

Para isso o programa busca promover, por meio da 

vinculação de projetos extensionistas, a 

interlocução entre atores sociais que produzam 

conhecimento e possam aplica-lo dialogicamente 

com a UFMT em benefício da comunidade sinopense, 

como instituições de ensino e saúde, 

governamentais ou não. O atendimento psicossocial 

para a comunidade interna e externa e a educação 

permanente em saúde e cidadania são os pilares dos 

projetos vinculados.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA 
FARMÁCIA REGIONAL DO SUS, MUNICÍPIO DE 
SINOP/MT 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: RAFAELA GRASSI ZAMPIERON 

RESUMO: A atenção farmacêutica dispõe em satisfazer de 

forma adequada às necessidades 

farmacoterapêuticas dos pacientes, se baseando na 

indicação apropriada e nos benefícios dos 

medicamentos, sem provocar novos problemas de 

saúde (BRASIL, 2009). Assim, ela segue propósitos 

direcionados aos pacientes seguindo de autocuidado 

e autonomia, aumentando níveis de conhecimento e 

apreensão dos processos de saúde e doença, 

montando táticas para ajustar hábitos e estilo de 

vida (RIBEIRO, 2012). Diante dos fatos apresentados 

a proposta do trabalho é realizar seguimento 

farmacoterapêutico destinado ao controle de 

pacientes com complicações em sua terapia 

medicamentosa. Além de assim iniciar a 

implantação do consultório farmacêutico em uma 

farmácia regional de Sinop/MT.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM DIFERENTES 
NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARIA DE ALMEIDA ROCHA RISSATO 

RESUMO: A Assistência Farmacêutica (AF) integra a Política 

Nacional de Saúde e corresponde a um dos blocos de 

financiamento do Ministério da Saúde para as ações 

em saúde nos estados e municípios. Essa política 

pública objetiva o acesso do cidadão à 

medicamentos seguros, efetivos e de qualidade. A 

gestão adequada da AF contribui para uso racional 

de medicamentos e promove uso responsável dos 

recursos públicos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS E 
ATENÇÃO FARMACÊUTICA EM UMA FARMÁCIA 
REGIONAL NO MUNICÍPIO DE SINOP, MT. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE 

RESUMO: Nas últimas décadas o Brasil vem passando por 

mudanças no modelo de assistência à saúde, na 

tentativa de atender as necessidades da população 

(Colombo, 2004) sendo os medicamentos o 

instrumento essencial na maioria dos tratamentos 

que necessitam de assistência médica (CAVALCANTE, 

2007).  No Brasil, a inclusão da Assistência 

Farmacêutica (AF) no campo das Políticas Públicas 

deu-se por meio da publicação da Política Nacional 

de Medicamentos (BRASIL, 1998). Os usuários dos 

serviços de saúde possuem acesso aos 

medicamentos através da prescrição médica ou 

receita médica, instrumento essencial para a 

terapêutica e para o Uso Raciona de Medicamentos, 

pois deve conter informações necessárias sobre o 

medicamento como a dose, a frequência e a duração 

do tratamento adequado para o(s) problema(s) do 

paciente. Trata-se, portanto, de um importante 

fator para a qualidade e quantidade do consumo de 

medicamentos (BRASIL, 1998).  A receita médica é 

fator essencial para a terapêutica, a qualidade e 

quantidade do consumo de medicamentos, embora o 

ato da prescrição sofra influências do conhecimento 

do prescritor, das expectativas do paciente e da 

indústria farmacêutica. No Brasil, elas são 

normatizadas pelas normas referentes à prescrição 

de medicamentos que são a Lei Federal n.° 5991/73; 

o Decreto n.° 3181/99 (que regulamenta a Lei n° 

9787/99); as RDCs da ANVISA 80/2006, 16/2007 e 

44/2010; a portaria SVS/MS 344/98; o Código de 

Ética Médica do Conselho Federal de Medicina; e a 



Resolução n.° 357/2001, do Conselho Federal de 

Farmácia. Através da análise dos receituários pode-

se verificar o acesso a medicamentos que é um dos 

objetivos da política de medicamentos no Brasil e da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (BRASIL, 

2005) e faz parte de uma das metas de 

Desenvolvimento do Milênio (OPAS).  Também pode-

se observar os Indicadores do Uso de Medicamentos 

como uma maneira de descrever e avaliar com 

segurança aspectos que afetam a prática 

farmacêutica em grandes e pequenos centros de 

saúde (OMS, 1993), os indicadores de prescrição 

permitem conhecer as práticas terapêuticas 

correntes, e descrever as necessidades de 

medicamentos da população atendida (ACURCIO, ET 

AL. 2004) Os indicadores do uso de medicamentos 

permitem ainda caracterizar a Porcentagem de 

medicamentos prescritos pelo nome genérico, 

porcentagem de medicamentos prescritos da lista de 

medicamentos essenciais, Porcentagem de 

antibióticos prescritos, e percentagem de injetáveis 

prescritos (OMS, 1993).  Embora o acesso aos 

medicamentos essenciais seja um direito humano 

fundamental ainda é considerado crítica, pois a 

OMS estima que cerca de 1/3 da população mundial 

não tem acesso regular a esses medicamentos 

(WHO, 2004e). Os medicamentos essenciais 

constituem insumos fundamentais no tratamento e 

recuperação da saúde (PEPE, 2000). Seu u so 

apropriado possui um alto custo-efetivo (BRASIL, 

2005), pois esses medicamentos e o acesso a eles 

são considerados indicadores da qualidade e da 

resolutividade do sistema de saúde, e a falta de 

acesso é uma causa frequente de retorno de 

pacientes aos serviços de saúde (FERRAES, 2002).  A 

Assistência Farmacêutica exerce um papel 

extremamente importante na política nacional de 

saúde, na política nacional de medicamentos e na 

política nacional de assistência farmacêutica, na 

medida em que busca garantir o acesso e a 

promoção do uso racional de medicamentos, que 

através do cuidado farmacêutico integra ações de 

educação em saúde, que incluem atividades de 

educação permanente para a equipe de saúde e 



atividades de promoção à saúde de caráter geral, e 

ações de promoção do uso racional de 

medicamentos, com o desenvolvimento de 

atividades assistenciais e técnico pedagógicas.   Os 

serviços farmacêuticos, enquanto componente das 

ações de saúde, devem cumprir com as diretrizes 

propostas pela Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica, tendo o cuidado farmacêutico 

integrando as ações de educação em saúde, que 

incluem atividades de educação permanente para a 

equipe de saúde e atividades de promoção à saúde 

de caráter geral, e ações de promoção do uso 

racional de medicamentos, com o desenvolvimento 

de atividades assistenciais e técnico pedagógicas 

(BRASIL, 2014).  Os serviços de clínica farmacêutica 

correspondem às funções do farmacêutico 

diretamente vinculadas ao usuário ampliando o 

cuidado em saúde e aumentando a resolutividade do 

uso de medicamentos, não apenas direcionados ao 

acesso aos medicamentos, mas também aos 

resultados de saúde obtidos a partir deles.  Assim, o 

cuidado farmacêutico constitui a ação integrada do 

farmacêutico com a equipe de saúde, centrada no 

usuário, para promoção, proteção e recuperação da 

saúde e prevenção de agravos. Visa à educação em 

saúde e à promoção do uso racional de 

medicamentos prescritos e não prescritos, de 

terapias alternativas e complementares, por meio 

dos serviços da clínica farmacêutica e das atividades 

técnico-pedagógicas voltadas ao indivíduo, à 

família, à comunidade e à equipe de saúde (BRASIL, 

2014).  Nesse sentido, o serviço de clínica 

farmacêutica e o medicamento são de grande 

importância, pois, o medicamento é considerado 

insumo que, possui no âmbito dos serviços de saúde, 

um grande impacto sobre a capacidade resolutiva 

na atenção à saúde (BRASIL, 2001b) e o cuidado 

farmacêutico visa à educação em saúde e à 

promoção do uso racional de medicamentos 

prescritos e não prescritos, de terapias alternativas 

e complementares, voltadas ao indivíduo, à família, 

à comunidade e à equipe de saúde.  

 



 



 

 

 

TÍTULO: CAMPANHA DE EXTENSÃO SOLIDÁRIA - UFMT 
NA COMUNIDADE 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARIO MATEUS SUGIZAKI 

RESUMO: O programa Saúde 100% foi criado em 2012 e esteve 

associado ao Programa de Educação pelo Trabalho 

(PET) Vigilância em Saúde até maio de 2015. 

Durante esses quatro anos a equipe do Saúde 100% 

atendeu mais de cinco mil pessoas incluindo 

escolares, trabalhadores de empresas, pacientes 

hipertensos de Unidades Básicas de Saúde através 

do Hiperdia, frequentadores de supermercados e 

campanhas solidárias. Todas as ações do programa 

estavam voltadas às doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) que envolviam avaliações dos 

fatores de risco, orientações, palestras e oficinas. 

Em 2015, por motivo de redução de bolsas, o 

programa saúde 100% manteve apenas uma 

atividade regular semanal, que eram as reuniões 

das equipes parceiras e direcionou suas ações para 

as campanhas de extensão solidária e auxílio em 

outros projetos os quais foram desmembrados por 

contensão de bolsas.  Em 2016, o programa saúde 

100% continuará com as campanhas de extensão 

solidária e a ação Mexa-se: quem ama se cuida.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CONSULTA DE ENFERMAGEM: UMA 
FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 
SEXUAL E REPRODUTIVA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PACIFICA PINHEIRO CAVALCANTI 

RESUMO: Esta ação de extensão será direcionada à 

assistência de enfermagem na atenção primária das 

mulheres, principais usuárias dos serviços de saúde. 

Abordando temas como o câncer de mama e cérvico -

uterino, infecções sexualmente transmissíveis (IST), 

sexualidade e qualidade de vida, fatores que 

representam graves problemas de saúde pública. O 

atendimento ocorrerá semanalmente na Unidade de 

Atenção Básica do Jardim Botânico, Sinop-MT.  Será 

realizado um método de acolhimento, conhecido 

como sala de espera, onde serão explanados temas 

voltados à saúde integral da saúde da mulher. Em 

um segundo momento será efetivada a consulta 

ginecológica de enfermagem, que é fundamental 

para prevenção do câncer, especialmente o cérvico -

uterino e o de mama, sendo também indispensável 

em programas de planejamento familiar, pré-natal, 

atendimento a patologias obstétricas e controle de 

IST. Será realizada uma investigação que objetiva 

avaliar as condições de saúde das mulheres 

atendidas, visando identif icar os problemas e 

necessidades, bem como propor e implementar 

medidas de promoção da saúde e prevenção de 

doenças. O projeto será avaliado pelas participantes 

após cada atendimento e em reuniões com a equipe 

de execução nos dias de atividade, quanto ao êxito 

da condução das ações propostas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES E GATOS 
NO MUNICÍPIO DE SINOP - MT 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: DOMINGOS DE FARIA JUNIOR 

RESUMO: O presente projeto destina-se a continuar com a 

ação, já relativamente consolidada, de controle 

populacional de animais domésticos de pequeno 

porte no município de Sinop, MT, através de ação  

conjunta entre Universidade e organização não 

governamental destinada a proteção de animais de 

rua -  APAMS, no sentido de auxiliar no controle de 

zoonoses do município, utilizando conceitos 

modernos para o controle da reprodução de animais 

de rua e/ou da população carente evitando, desta 

maneira, o aumento do número de animais 

abandonados no município e a eutanásia 

indiscriminada de animais. Além disto, o projeto 

também possibilita o treinamento de acadêmicos do 

curso de Medicina Veterinária, cursando as 

disciplinas de Obstetrícia Veterinária, Técnica  

Operatória, Anestesiologia Veterinária e Clínica 

Cirúrgica I, através da esterilização cirúrgica de 

cães e gatos de proprietários de baixa renda, ONGs, 

funcionários e alunos do curso de Medicina 

Veterinária, mediante supervisão docente.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CONTROLE DO AEDES AEGYPTI POR MEIO DA 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE VIA NASF 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ROBERTA VIEIRA DE MORAIS BRONZONI 

RESUMO: Dengue, Zika e Chikungunya veem causando surtos e 

epidemias em várias regiões do Brasil e o número de 

casos, incluindo o número de óbitos, aumentam a 

cada ano. Estes vírus são transmitidos a seres-

humanos pela picada de mosquitos infectados da 

espécie Aedes aegypti. A melhor forma de impedir o 

ciclo de transmissão destas enfermidades é 

eliminando os vetores. A Estratégia Saúde da 

Família (ESF) juntamente com o Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) desempenham papel 

central na garantia à população de acesso à saúde 

básica, atuando de maneira integrada no manejo ou 

resolução de problemas clínicos e sanitários, bem 

como produzindo ações de educação em saúde. 

Neste sentido, alunos do curso de Medicina 

Veterinária da UFMT-Sinop irão atuar junto ao NASF 

no controle do Aedes aegypti em um bairro com alta 

infestação destes vetores. Para tanto serão 

definidas e aplicadas ações educativas, as quais 

serão baseadas no conhecimento e necessidades do 

público alvo, bem como no número e tipos de 

criadouros encontrados nas residências. Espera-se 

que com tais ações, o público alvo sinta-se motivado 

a mudanças de comportamento, as quais resultem 

em um número menor de focos de criadouros do 

mosquito com consequente diminuição do número 

de casos de Dengue, Zika e Chikungunya.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CUCA FRESCA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: EMILIANE SILVA SANTIAGO 

RESUMO: O Programa Miscelânea visa proporcionar a 

ambiência/ vivência acadêmica, orientar a inserção 

discente na realidade sociocultural e política da 

comunidade com vistas ao cuidado preventivo 

psicossocial, oferecer á comunidade interna e 

externa ações especializadas interdisciplinares e 

intersetoriais voltadas á promoção da saúde, 

prevenção de agravos e reabilitação da saúde, 

considerando as dimensões humanas física, mental, 

espiritual e sociocultural imbricadas no processo 

saúde-doença. O programa pretende intervir sobre 

determinantes de saúde-doença, sobretudo que 

estejam relacionados ao enfrentamento psicossocial 

de adversidades (resiliência), de forma que se gere 

oportunidades de empoderamento da comunidade. 

Para isso o programa busca promover, por meio da 

vinculação de projetos extensionistas, a 

interlocução entre atores sociais que produzam 

conhecimento e possam aplica-lo dialogicamente 

com a UFMT em benefício da comunidade sinopense, 

como instituições de ensino e saúde, 

governamentais ou não. O atendimento psicossocial 

para a comunidade interna e externa e a educação 

permanente em saúde e cidadania são os pilares dos 

projetos vinculados.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: DE OLHO NO FUTURO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: RICARDO DE OLIVEIRA 

RESUMO: A maioria dos conhecimentos é adquirida por meio 

da visão, que é um mecanismo de integração 

importante do indivíduo. A visão é a capacidade que 

o olho tem de perceber o universo que o cerca e 

depende da ação coordenada entre o globo ocular, 

seus anexos e o cérebro.   Muitos são os cuidados 

que devemos ter com o olho para que a visão tenha 

um desenvolvimento adequado e, uma vez atingido 

seu potencial máximo, seja preservado. As ações de 

detecção por meio da observação do olho e do 

comportamento da criança (pelos pais, professores, 

agentes comunitários de saúde ou qualquer pessoa 

que conviva com a criança), a avaliação da acuidade 

visual e o tratamento precoce de distúrbios oculares 

realizados com óculos, oclusores e outros, 

possibilitam a recuperação e um desenvolvimento 

normal da visão.    A Universidade Federal de Mato 

Grosso Campus de Sinop, UFMT Sinop, atenta às 

necessidades da população, buscou parceria do 

Hospital Dois Pinheiros, Secretarias Municipal de 

Educação e Saúde e Casa da Amizade de Sinop, para 

desenvolver um programa que ajude a detectar e 

corrigir problemas de visão de crianças em idade 

escolar.   O Programa De Olho para o Futuro oferece 

um atendimento oftalmológico a todos os alunos 

matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental das 

Escolas Municipais e Estaduais localizadas na cidade 

de Sinop que perfaz um contingente de 2.000 

alunos, aos quais será aplicado o Teste de Acuidade 

Visual. Confirmada a alteração visual na triagem 

oftalmológico, as consultas ocorrerão no Dia do 

Mutirão De olho para o Futuro, e posteriormente, os 

alunos que precisarem de óculos receberão na sua 



escola, cuja confecção será oferecida pela Casa da 

Amizade.   Finalizando, registramos que o Programa 

De Olho para o Futuro terá continuidade com o 

objetivo de atender os alunos da rede pública 

municipal e estadual, matriculados em instituições 

de ensino do Município de Sinop, garantindo assim, 

dentro do princípio da educação plena, que promove 

o desenvolvimento integral do cidadão, a saúde 

visual de nossos alunos.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO PRECOCE EM HANSENÍASE 
ATRAVÉS DE MUTIRÕES EDUCATIVOS NO 
MUNICÍPIO DE SINOP/MT 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: AIRTON LIMA 

RESUMO: O exame de coletividade como mutirões de 

avaliação de pele na comunidade, é um método de 

detecção ativa de caso novo em hanseníase que 

possibilita o diagnóstico mais cedo da doença. O 

objetivo do projeto é realizar avaliação 

dermatoneurológica em pacientes do municíp io de 

Sinop em mutirões educativos no intuito de 

estabelecer o diagnóstico precoce em hanseníase. O 

projeto contará com discentes dos cursos de 

enfermagem e farmácia da UFMT/Sinop. Com a 

coordenadora do programa de controle da 

hanseníase em Sinop e o técnico em laboratório da  

UFMT/SINOP. Nos mutirões a equipe de execução 

preencherá um questionário de triagem e avaliarão 

através de exame dermatoneurológico os casos 

suspeitos da doença envolvendo os critérios: lesão 

cutânea com alteração de sensibilidade térmica e 

espessamento de troncos nervosos acometidos pela 

patologia. Posteriormente, serão agendados esses 

clientes para consulta médica no Centro de 

Referência Municipal em Hanseníase para 

confirmação diagnóstica. Essa iniciativa, além de 

proporcionar ao acadêmico a associação entre a 

teoria e a prática profissional em prol a 

comunidade, melhora os indicadores do município 

em relação ao diagnóstico precoce da doença.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PROMOÇÃO DO 
ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL COM IDOSOS DA 
UBS SÃO CRISTOVÃO DO MUNICÍPIO DE 
SINOP/MT 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARIAN ASSENCAO DE PAULA ALVES 

RESUMO: Com o aumento da população idosa, observa-se a 

necessidade de redescobrir possibilidades de 

envelhecer com máxima qualidade possível. A 

assistência de enfermagem ao idoso deve ter como 

objetivo a promoção da saúde do idoso e redução 

dos fatores de riscos previsíveis, como também 

valorizar e instituir medidas para o maior grau 

possível de autonomia e independência nos idosos 

em relação a sua vida e principalmente sobre sua 

saúde. Com este ponto de vista, pretende-se realizar 

encontros quinzenais, com aproximadamente 40 

idosos cadastrados na Unidade Básica de Saúde 

(UBS) São Cristóvão, do município de Sinop - MT, 

visando ampliar o conhecimento dos idosos quanto 

à promoção da saúde, através da educação sobre os 

fatores de risco e de proteção das doenças e 

agravos mais comuns entre os idosos. Com isso, 

espera-se comprovar a importância da atividade 

educativa, da transmissão do conhecimento com 

relação a medidas de promoção da saúde, 

confirmados através de relatos, mencionando a 

incorporação de novas medidas no cotidiano do 

idoso, promovendo assim melhorias na sua 

qualidade de vida.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE: A PERCEPÇÃO DA 
IMAGEM CORPORAL, HÁBITOS ALIMENTARES E 
PRÁTICAS FÍSICAS EM ADOLESCENTES 
ESCOLARES DE SINOP-MT. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: GISELE FACHOLI BOMFIM 

RESUMO: A adolescência é uma fase do desenvolvimento 

humano marcada por alterações de ordem física, 

psíquica e social. Essas transformações são vividas 

enlaçadas por dúvidas relacionadas à auto -

aceitação, relacionamentos e saúde. A alimentação 

faz parte dessas transformações e esta relacionada 

com as necessidades corporais, socioculturais e 

emocionais. Em vista disso os transtornos 

alimentares (bulimia, anorexia e obesidade) têm 

acometido muitos adolescentes tornando-se um 

problema de saúde pública. Em estudo prévio 

realizado pelo nosso grupo avaliamos a prevalência 

de adolescentes, entre 13 e 17 anos, obesos e com 

sobrepeso nas escolas de Sinop e verificamos que 

cerca de 26% dos adolescentes estudados 

encontram-se acima do peso ideal ou obesos. Nesse 

mesmo trabalho também constatamos a presença de 

transtornos alimentares, como bulimia e anorexia, 

presentes nestes adolescentes o que torna muito 

preocupante e fundamental a informação e 

educação em saúde para estes estudantes. Sendo 

assim, o objetivo deste projeto é realizar um 

trabalho de educação e conscientização dos 

adolescentes das escolas de Sinop-MT a respeito dos 

transtornos alimentares e suas conseqüências. 

Dessa forma serão realizadas palestras e a 

apresentação de vídeos sobre obesidade, anorexia e 

bulimia para esclarecer o prejuízo à saúde que esses 

transtornos podem causar, podendo levar até a 

morte. Iremos também realizar gincanas educativas 



com o propósito de conscientizar esses adolescentes 

da importância de uma prática alimentar saudável e 

de atividades físicas. Será uma oportunidade para 

abordar um tema pouco discutido, extremamente 

prejudicial e conscientizar essa população a respeito 

da prevenção e dos prejuízos que os transtornos 

alimentares podem causar.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: GRAVIDEZ E DESENVOLVIMENTO HUMANO- 
CONHECER PARA PLANEJAR 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: FABIANA DE FATIMA FERREIRA 

RESUMO: A proposta aqui apresentada consiste em ofertar 

palestras e oficinas a estudantes de 11 a 18 anos de 

escolas de ensino público e privado do município de 

Sinop-MT.  Esta ação visa ampliar os conhecimentos 

sobre biologia da reprodução e desenvolvimento 

humano  e conscientizar sobre a importância de 

cuidados com a saúde sexual. Os temas  abordados 

em  palestras e oficinas envolvem  a estrutura e 

função do sistema reprodutor humano, métodos 

contraceptivos, gravidez  e desenvolvimento 

humano, além de informações sobre gravidez na 

adolescência.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: GRUPO DE GESTANTES E CASAIS GRÁVIDOS: 
GESTAR, MATERNAR E AMAR. 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: KAMILLA MAESTA AGOSTINHO 

RESUMO: O projeto tem como objetivo viabilizar e oportunizar 

à assistência de enfermagem na atenção primária às 

famílias com gestantes, parturientes e lactantes 

com o objetivo de fornecer conhecimento sobre o 

período gestacional, porto e pós-parto os aspectos 

fisiológicos e emocionais. Os encontros acontecerão 

em uma frequência quinzenal, intercalando entre 

encontros nas dependências da Universidade 

Federal do Mato Grosso – UFMT, onde em cada 

encontro haverá a preparação dos discentes e 

docentes para o atendimento as famílias e roda de 

conversa, através de leituras de artigos científicos, 

discussão e confecção de materiais necessários e em 

um segundo momento será realizado o Grupo de 

Gestantes e Casais Grávidos atendidos pela Unidade 

de Saúde da Família do Bairro São Cristóvão a fim 

de promover uma discussão em forma de roda de 

conversa sobre gestação, parto e pós-parto. O 

projeto será avaliado pelas participantes após cada 

grupo e em reuniões com a equipe de execução nos 

dias de atividade, quanto ao êxito da condução das 

ações propostas.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: LEGUMINOSAS EM CASA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: EMILIANE SILVA SANTIAGO 

RESUMO: O Programa Miscelânea visa proporcionar a 

ambiência/ vivência acadêmica, orientar a inserção 

discente na realidade sociocultural e política da 

comunidade com vistas ao cuidado preventivo 

psicossocial, oferecer á comunidade interna e 

externa ações especializadas interdisciplinares e 

intersetoriais voltadas á promoção da saúde, 

prevenção de agravos e reabilitação da saúde, 

considerando as dimensões humanas física, mental, 

espiritual e sociocultural imbricadas no processo 

saúde-doença. O programa pretende intervir sobre 

determinantes de saúde-doença, sobretudo que 

estejam relacionados ao enfrentamento psicossocia l 

de adversidades (resiliência), de forma que se gere 

oportunidades de empoderamento da comunidade. 

Para isso o programa busca promover, por meio da 

vinculação de projetos extensionistas, a 

interlocução entre atores sociais que produzam 

conhecimento e possam aplica-lo dialogicamente 

com a UFMT em benefício da comunidade sinopense, 

como instituições de ensino e saúde, 

governamentais ou não. O atendimento psicossocial 

para a comunidade interna e externa e a educação 

permanente em saúde e cidadania são os pilares dos 

projetos vinculados.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MEXA-SE QUEM AMA SE CUIDA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARIO MATEUS SUGIZAKI 

RESUMO: O programa Saúde 100% foi criado em 2012 e  esteve 

associado ao Programa de Educação pelo Trabalho 

(PET) Vigilância em Saúde até maio de 2015. 

Durante esses quatro anos a equipe do Saúde 100% 

atendeu mais de cinco mil pessoas incluindo 

escolares, trabalhadores de empresas, pacientes 

hipertensos de Unidades Básicas de Saúde através 

do Hiperdia, frequentadores de supermercados e 

campanhas solidárias. Todas as ações do programa 

estavam voltadas às doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) que envolviam avaliações dos 

fatores de risco, orientações, palestras e oficinas. 

Em 2015, por motivo de redução de bolsas, o 

programa saúde 100% manteve apenas uma 

atividade regular semanal, que eram as reuniões 

das equipes parceiras e direcionou suas ações para 

as campanhas de extensão solidária e auxílio em 

outros projetos os quais foram desmembrados por 

contensão de bolsas.  Em 2016, o programa saúde 

100% continuará com as campanhas de extensão 

solidária e a ação Mexa-se: quem ama se cuida.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OFICINAS EDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO DA 
SAÚDE DO ADOLESCENTE NAS ESCOLAS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA 

RESUMO: O projeto Denominado:  Oficinas Educativas para a 

Promoção da saúde do Adolescente nas escolas no 

município de Sinop/MT, é uma proposta de uma 

nova metodologia para desenvolvimento de 

atividades que irão abranger os adolescentes. O 

projeto tem como objetivo,  desenvolver oficinas 

educativas com adolescentes matriculados em duas 

escolas estaduais no ensino fundamental e médio no 

total de 500 alunos, desenvolvendo  ações de 

promoção à saúde, envolvendo aspectos inerentes à 

Saúde do Adolescente.  Avaliar o nível de 

conhecimento desses adolescentes em relação aos 

temas abordados; despertar o interesse desses, para 

práticas preventivas de auto cuidado;  realizar 

educação em saúde, conscientizando-os quanto aos 

riscos aos quais eles estão expostos.  A   Saúde do  

Adolescente  é um projeto que abordará temas 

trabalhados de acordo com o seu público-alvo e 

vinculados a assuntos para os adolescentes e 

também, capacitação intelectual dos participantes.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PATRICIA REIS DE SOUZA 

RESUMO: O ambiente escolar é frequentemente acometido por 

acidentes que podem ocorrer a qualquer momento. 

Os momentos de recreação, onde os alunos 

aproveitam para correrem e brincarem representam 

os momentos onde as atividades recreativas podem 

provocar acidentes, que por vezes, podem deixar 

sequelas irreversíveis caso não ocorra o 

atendimento adequado. Muitas vezes professores e 

demais funcionários das escolas não sabem como 

proceder em situações de emergência, sendo então, 

necessária a orientação dos mesmos para atuarem 

nos primeiros socorros, a fim de possibilitar o 

cuidado e abordagem adequada e até mesmo o 

salvamento de vidas. O termo primeiros socorros 

pode ser definido como atendimento imediato 

providenciado à pessoa vítima de acidentes ou de 

mal súbito, cujo estado físico alterado põe em 

perigo a sua vida. Tem como objetivo principal 

manter as funções vitais do acidentado e evitar o 

agravamento de suas condições através de medidas 

e procedimentos até a chegada de uma assistência 

mais qualificada. Deste modo, ao se constatar a 

perda súbita de consciência de um indivíduo, a 

primeira atitude do socorrista deve ser o 

acionamento do serviço médico de emergência. Para 

isso é necessário que pais, funcionários, professores 

de escolas tenham um curso de suporto básico de 

vida, para saber agir diante das situações de risco. 

O Suporte Básico de Vida (SBV) é caracterizado pelo 

atendimento às emergências cardiovasculares 

principalmente em ambiente pré-hospitalar, onde 

deve-se enfatizar o reconhecimento e a realização 

precoce das manobras de RCP com foco principal nas 



compressões torácicas de boa qualidade e na rápida 

desfibrilação. Diante do exposto ressalta-se a 

importância de se capacitar cidadãos leigos, como 

os professores do ensino fundamental e médio de 

escolas públicas, para que possam atuar como 

potenciais socorristas das vítimas em situação de 

urgência e emergência tanto no ambiente escolar 

como em outros ambientes extra-hospitalares. 

Neste sentido, o projeto extencionista tem como 

objetivo promover ações educativas de primeiros 

socorros e suporte básico de vida (SBV) para os 

professores do ensino fundamental e médio da 

Escola Estadual Professor Djalma Guilherme da Silva 

do Município de Sinop - MT, com o intuito de 

discutir os potenciais de risco mais frequentes no 

cotidiano escolar e estimular a autonomia destes 

profissionais acerca dos primeiros cuidados em 

situações de urgência/emergência.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROJETO VIDA LEVE- ATENÇÃO BÁSICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ROSANGELA GUERINO MASOCHINI 

RESUMO: O aumento acelerado da população idosa vem 

ocorrendo em quase todo o mundo e o 

envelhecimento promove alterações fisiológicas 

graduais, progressivas, e aumento da prevalência de 

enfermidades agudas e crônicas (VERAS, 2007). 

Junto com esse aumento acelerado da população 

vem o interesse de pesquisadores em assuntos 

relacionados ao envelhecimento, principalmente no 

que diz respeito à qualidade de vida.  O 

envelhecimento é um processo lento, progressivo, 

individual e inevitável, que promove um declínio das 

funções fisiológicas, provocando uma diminuição 

nos níveis de força muscular e flexibilidade.   Esse 

processo de envelhecimento causa algumas perdas 

neuromusculares e esqueléticas, tais como: a 

diminuição da integridade dos ossos, bem como o 

decréscimo da flexibilidade e também a redução da 

força muscular (ALDUNATE, 2008). Assim, em 

combinação, essas perdas afetam a habilidade no 

desempenho das atividades da vida diária em 

indivíduos idosos.   Um idoso com limitações de 

flexibilidade, força, equilíbrio e com velocidade de 

marcha reduzida se depara com dificuldades nas 

suas atividades de vida diária e está mais 

susceptível a quedas, possíveis fraturas e 

conseqüente imobilidade (CANDELORO; CARAMANO, 

2010).  A flexibilidade é responsável pela execução 

voluntária de um movimento, com máxima 

amplitude por articulação ou conjunto de 

articulações, dentro do limites morfofisiológicos é 

um dos fatores que podem comprometer a 

realização das atividades da vida diária.   A 

atividade física regular no idoso traz várias 



adaptações fisiológicas, tais como melhora da força, 

do tempo de reação, da flexibilidade, diminui risco 

de queda, fraturas e suas complicações (POWERS; 

HOWLEY, 2000). Além de melhorar a capacidade 

funcional, autonomia, o condicionamento aeróbico, 

a dor e a mobilidade (CASTRO et al., 2008).  Um dos 

exercícios mais procurados pelos idosos é O 

ALONGAMENTO por ser uma atividade que contribui 

para a prevenção do envelhecimento muscular 

(MOURA, 2008).   O alongamento de acordo com 

Bonachela, (2004), é um programa ideal de 

condicionamento que leva o indivíduo a uma boa 

forma física, melhorando a saúde e bem estar físico 

e mental.   O projeto visa inserir o acadêmico de 

Enfermagem em  acompanhamento de  grupos de 

idosos da comunidade em parceria com a Unidade 

de Saúde Botânico e feirantes do bairro.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SEMENTE DE FEIJÃO E DE MARIA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PRISCILLA SHIRLEY SINIAK DOS ANJOS MODES 

RESUMO: Projeto de extensão que será desenvolvido em uma 

Estratégia de Saúde da Família Menino Jesus, 

localizada no bairro Menino Jesus, em Sinop - MT, 

tendo como público alvo as 

gestantes/acompanhantes e puérperas provenientes 

da comunidade local. A proposta metodológica se 

dará de forma a realizar atividades educativas em 

grupo e as visitas domiciliares às mesmas após o 

nascimento dos seus filhos, fazendo uso de práticas 

educativas que visam fortalecer o conhecimento do 

usuário, percebendo a saúde não só como resultado 

de práticas individuais, mas também como reflexo 

das condições de vida em geral.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: VÍDEO AULA - MOBILIDADE NO PLANO DE 
ENSINO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências Naturais, Humanas e 

Sociais CUS 

COORDENADOR: TIAGO DOS SANTOS BRANCO 

RESUMO: A proposta do Projeto é avaliar o uso e viabilidade 

de Vídeo Aulas, valendo-se dos canais mais 

populares e simples que são hospedados na Internet 

(www), possibilitando o acompanhamento de aulas 

e posterior estudo/consulta nos dispositivos móveis 

como smartphones e tablets e também em 

computadores pessoais.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: AÇÃO MEDICINA NA ESTRADA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: FABIANA CRISTINA DONOFRIO 

RESUMO: Essa ação é uma campanha educativa direcionada a 

essa classe de trabalhadores que moram no próprio 

caminhão ou nas estradas, passando longos 

períodos sem cuidar da saúde, vivendo em situações 

de vulnerabilidade, pois se alimentam de forma 

inadequada, dormem mal e consomem 

exageradamente cafeína.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: COMBATE AO AEDES AEGYPTI E PREVENÇÃO DE 
ARBOVIROSES 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: THAIS BADINI VIEIRA 

RESUMO: O PROJETO visa executar ações com a finalidade de 

reduzir a infestação do Aedes aegypti no município 

de Sinop- MT. As ações serão destinadas ao público 

interno (estudantes, professores, técnico-

administrativos e terceirizados) e a comunidade 

externa (escolas, população local). Combater o  

Aedes aegypti é de suma importância visto que esse 

mosquito é transmissor de diversas enfermidades, 

entre elas, dengue, febre amarela, Febre 

Chikungunya e febre pelo vírus Zika.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CONHECENDO O CORPO HUMANO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PAULO HENRIQUE DE MATOS ALVES 

RESUMO: O projeto “Conhecendo o Corpo Humano” tem como 

meta colocar estudantes do ensino fundamental e 

médio em contato com uns dos mais nobres 

materiais de estudo da área da saúde, o Corpo 

Humano, bem como estreitar os laços desse público 

com a Universidade e proporcionar aos 

extensionistas atividades de iniciação à docência. 

Para tanto, serão desenvolvidas visitas monitoradas 

ao laboratório de Anatomia Humana, com o objetivo 

de proporcionar aprendizado sobre a organização 

estrutural e funcional dos sistemas orgânicos do 

corpo humano, fazendo correlações com o processo 

de saúde-doença, propiciando, assim, uma troca de 

conhecimentos entre acadêmicos e demais membros 

da comunidade.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: CONTROLE DE PARASITOSE EM 
TRABALHADORES: EDUCAÇÃO SANITÁRIA E 
MEDICAÇÃO ASSISTIDA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PAMELA VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS 

RESUMO: As infecções parasitárias são importantes agravos à 

saúde humana e animal, e estão distribuídas 

praticamente em todo o mundo, com maiores 

índices de prevalências em países em 

desenvolvimento onde as condições sanitárias são 

deficientes. Diante disto, a busca por medidas de 

prevenção e tratamento são importante 

ferramentas para a melhoria da qualidade de vida 

do homem e a interrupção da cadeia de transmissão 

do microrganismo.   O trabalhador do ramo de 

supermercados está envolvido diariamente com 

contato direto ou indireto a produção, conservação 

ou manejo de alimentos, podendo ser uma fonte de 

contaminação para os parasitas residentes.   O 

desenvolvimento do projeto de extensão tem como 

objetivo proporcionar aos trabalhadores das redes 

supermercados Machados o conhecimento sobre as 

infecções de verminose, o uso da medicação anti -

helmíntica, as indicações, contraindicações, reações 

adversas, fornecimento de medicação com a 

primeira dose de forma assistidas e orientações 

sobre educação sanitária.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM SAÚDE 
INTERDISCIPLINAR 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PACIFICA PINHEIRO CAVALCANTI 

RESUMO: O projeto tem como objetivo oportunizar momentos 

de discussão de artigos científicos com base nas 

linhas de pesquisa do Grupo de Estudo e Pesquisa 

em Saúde Interdisciplinar (GEPSAI), as quais 

destaca-se: Atenção à saúde da pessoa portadora de 

deficiência; Farmacologia Clínica/ Pesquisa Clínica e 

Pré-clínica - Pesquisa comportamental; Saúde da 

Mulher; Saúde do adulto; Vigilância epidemiológica 

de agravos transmissíveis e não transmissíveis. Os 

encontros acontecerão em uma frequência semanal 

nas dependências da Universidade Federal de Mato 

Grosso. Em cada encontro haverá a apresentação de 

um artigo científico com temática voltada às linhas 

de pesquisa do grupo. Os participantes serão 

acadêmicos e docentes do Curso de Graduação em 

Enfermagem vinculados ao grupo de pesquisa supra -

citado que encontra-se cadastrado no diretório do 

CNPq.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: I WORKSHOP DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES NO SUS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: CARLA REGINA ANDRIGHETTI 

RESUMO: O WORKSHOP DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES NO SUS - evento promovido pelo 

acadêmicos de Farmácia da na Universidade Federal 

de Mato Grosso – Campus Sinop, caracteriza-se por 

contemplar e agregar conhecimento científico da 

área da saúde. O evento é aberto para alunos das 

áreas da saúdes e profissionais de saúde de toda 

região sinopense, propiciando informação 

técnica/científica e de integração.   A necessidade 

de atualização profissional faz deste evento uma 

oportunidade para a formação de profissionais 

diferenciados, que possuam análise crítica frente 

aos desafios apresentados na área da saúde, 

contribuindo para a geração de novos 

conhecimentos em atendimento às necessidades da 

nossa sociedade.  Para esta edição, programou-se 

oferecer palestras e mesas de discussão nas 

principais áreas do âmbito das Praticas Integrativas 

e Complementares no Sistema Único de Saúde 

(PNPI). Está prevista a participação de profissionais 

e acadêmicos de Sinop, além de palestrantes de 

diversas áreas de atuação na saúde, assistência 

farmacêutica, pesquisa e desenvolvimento, pesquisa 

clínica, farmácia homeopática, Florais e Yoga.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: III SIMPOSIO DE MEDICINA DA UFMT SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: DOUGLAS YANAI 

RESUMO: Promover evento de integração entre acadêmicos 

dos diversos cursos da área da saúde, possibilitando 

o contato intercursos, com profissionais de 

reconhecida experiência, complementando sua 

formação curricular com ênfase no tema "Saúde da 

Criança e do Adolescente".  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MATRICIAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL DE SINOP PARA O CUIDADO 
PSICOSSOCIAL INTERSETORIAL 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARCELA MARTINS FURLAN DE LEO 

RESUMO: Trata-se de uma iniciativa de matriciamento em 

reabilitação psicossocial direcionado à equipe 

multiprofissional do CAPS Mentes Brilhantes, em 

Sinop – MT.  As atividades matriciais foram 

desenvolvidas intensivamente pelos matriciadores, 

docente da UFMT, e  responsável técnica em Saúde 

Mental da Secretaria de Estado de Saúde, Escritório 

Regional de Sinop. Os objetivos do matriciamento 

foram: Geral: orientar a prática da reabilitação 

psicossocial em Sinop – MT a partir do referencial 

humanista e do Cuidado Centrado na Pessoa. 

Específicos: 1. Instrumentalizar cientificamente as 

ações multiprofissionais do CAPS com base no 

referencial humanista e do Cuidado Centrado na 

Pessoa; 2. Orientar cientificamente o 

desenvolvimento do Projeto Terapêutico Singular 

(PTS) com base em casos clínicos; 3. Acolher as 

expressões, sentimentos, desejos e ideias da equipe 

do CAPS e mediar a resiliência e crescimento 

psicológico nas relações intraequipe; 4. Oportunizar 

a problematização de casos clínicos para o 

tratamento interdisciplinar intersetorial efetivo. O 

matriciamento foi desenvolvido no próprio CAPS, 

cenário da assistência psiquiátrica local, 

estimulando a participação ativa dos profissionais 

enquanto protagonistas da assistência, em 90 horas 

distribuídas semanalmente ao longo de um ano 

(2015), totalizando 22 encontros, em aulas 

expositivas, dinâmicas de grupo e apresentação 

dialogada, utilizando-se de equipamentos 

audiovisuais, quadro branco, cartolinas e painéis. 



Todos os encontros buscaram validar o conteúdo 

apreendido em dinâmicas grupais. Foi aplicada uma 

avaliação formal discursiva em grupo para 

verificação da aprendizagem. Para a certificação os 

participantes precisaram cumprir 75% da carga 

horária em atividades.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: MÉDICO VETERINÁRIO DA COMUNIDADE- 
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
VETERINÁRIOS ACOLHEDORES 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Hospital Veterinário ICS CUS 

COORDENADOR: EDUARDO FERREIRA FARIA 

RESUMO: O presente projeto tem por finalidade ampliar a 

vivência do acadêmico  de Medicina Veterinária com 

o ambiente do centro cirúrgico de animais de 

companhia do HOVET UFMT-Sinop, conhecendo 

assim, a realidade dos proprietários e pacientes que 

são atendidos na referida unidade hospitalar. A 

interação direta e supervisionada dos acadêmicos 

com os proprietários, proporcionará aos mesmos o 

desenvolvimento de empatia e acolhimento para 

com os pacientes. Melhorando assim, a qualidade 

do atendimento destes profissionais no momento de 

seu ingresso ao mercado de trabalho.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: ORIENTAÇÕES PARA GESTANTES, PUERPÉRIO E 
CUIDADOS COM RECÉM-NASCIDO NUM 
FRIGORIFICO EM SINOP 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: PAMELA VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS 

RESUMO: Projeto de extensão desenvolvido num frigorifico 

localizado em Sinop, Mato Grosso, tendo como 

público alvo as gestantes provenientes desta 

empresa privada através de práticas educativas que 

visam fortalecer o conhecimento das gestantes, 

percebendo a saúde não só como resultado de 

práticas individuais, mas também como reflexo das 

condições de vida em geral. Para seu 

desenvolvimento utilizou-se palestras com temas 

distintos para orientação e sanar dúvidas deste 

grupo de gestantes, utilizando recursos de 

retroprojetor e data-show e demostração física de 

procedimentos e cuidados com recém-nascido.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: PROMOÇÃO DA SAÚDE SEXUAL EM MULHERES 
DE PRESOS 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARIA DAS GRACAS DE MENDONCA SILVA CALICCHIO 

RESUMO: A prisão transcende o individuo que esta vivendo 

dentro de uma  penitenciaria, e as mulheres  neste 

contexto de aprisionamento, reconectam o seu 

parceiro a sua rede de sociabilidade, são as 

principais responsáveis em facilitar o contato 

extramuro e as redes informais por meio das visitas. 

Assim, a prisão torna-se um lugar de troca de 

experiencia, de sentimentos, e os familiares passam 

a ter contato com os agravos transmissíveis como, 

por exemplo, as infecções sexualmente 

transmissíveis (IST) e a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), agravando ainda 

mais as vulnerabilidades no cárcere,  devido às 

condições  do confinamento, podendo transferi -las 

diretamente para a comunidade. Sabe-se que as 

mulheres de homens em situação de prisão acabam 

de certa forma sendo prisioneiras, pois, mudam sua 

rotina e param suas vidas para acompanhar seus 

parceiros, lhes prestando assistência física, 

financeira, emocional e sexual. Considerando o 

‘cuidar’ como parte inerente do trabalho do ser 

enfermeiro ou enfermeira, que acima de tudo 

contempla a vida como um bem valioso, e dessa 

forma o projeto estimulará as praticas dos cuidados 

de enfermagem humanizado em mulheres de presos, 

tornando o ensino mais dinâmico, favorecendo entre 

discentes, docente, voluntários, a oportunidade de 

dialogar com a realidade do mundo em privação de 

liberdade, fortalecendo os laços entre universidade 

e sociedade. As ações a serem desenvolvidas 

inicialmente serão de cunho educacional, voltadas 

para a 'educação sexual' , que tem como objetivo a 



incentivar a prática sexual segura. Na sequência as 

atividades envolverão o incentivo a prevenção de 

câncer de colo uterino e de  mama, abordagem as 

IST,  e finalizando com a realização de testes 

rápidos para HIV, sífilis e Hepatites Virais.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: RECEPÇÃO DE CALOUROS MEDICINA 2016 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: EVELINE APARECIDA ISQUIERDO FONSECA DE QUEIROZ 

RESUMO: Promover evento de recepção aos novos 

ingressantes do Curso de Medicina da Universidade 

Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de 

Sinop, possibilitando o contato destes ingressantes 

com a estrutura física e administrativa do Campus, 

bem como as perspectivas do profissional médico na 

comunidade. A proposta é que o evento permita ao 

ingressante do Curso de Medicina sua socialização 

com colegas e docentes do curso, gerando maior 

integração entre os mesmos. O evento permite ao 

ingressante suprir suas dúvidas sobre o curso, a 

Universidade e a cidade de Sinop.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: SIPAT – SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES DO TRABALHO EM UM FRIGORÍFICO 
NO MUNICÍPIO DE SINOP – MT 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: FABIANA CRISTINA DONOFRIO 

RESUMO: A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho visa conscientizar os funcionários sobre a 

saúde e a segurança no trabalho, ou seja, promoção 

da saúde e prevenção de acidentes.  Durante a 

semana, serão realizadas palestras com o objetivo 

de promover a conscientização e orientação sobre a 

promoção da saúde e consequentemente, evitar ou 

reduzir os riscos de acidentes no trabalho.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: TEMPORADA CIRURGICA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: DANIEL PAULO DALLAGNOL 

RESUMO: É sabida a importância da cirurgia em todos os seus 

aspectos técnico, social e humano, sendo de grande 

valia na redução da morbimortalidade de muitas 

patologias, principalmente, salvando vidas. 

Especialidade fundamental da medicina, é, muitas 

vezes, pouco abordada no decorrer da grade 

curricular do curso, ou faz-se muito tardiamente. 

Nesse contexto, familiarizar precocemente e 

eficientemente o estudante de medicina no tema é 

de grande valia a sua formação médica.   Por 

conseguinte, o cenário não muda quando se trata 

dos discentes do curso de medicina da Universidade 

Federal de Mato Grosso, campus Sinop (UFMT/CUS), 

os quais veem como inexorável benefício o ingresso 

precoce em tão complexo tema. Assim, Temporada 

Cirúrgica serve como agente catalisador do 

conhecimento, com todas as consequências sociais 

positivas que se conhece de sua difusão.   Formar 

profissionais capacitados, que forneçam um 

atendimento de qualidade e que sejam capazes de 

transformar o ambiente em que vivem perpassa por 

uma educação completa e de qualidade, e é 

fundamental para a construção do Sistema Único de 

Saúde (SUS) que todos almejam. Para toda essa 

transformação e efeito, construir uma base teórica e 

uma formação sólida e de qualidade é inerente. 

Temporada Cirúrgica vem, dentre outras coisas, 

dentro desse contexto social e acadêmico.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: TREINAMENTO EM PATOLOGIA CLÍNICA 
VETERINÁRIA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: ALESSANDRA KATAOKA 

RESUMO: O presente projeto destina-se a promover a 

avaliação laboratorial dos exames colhidos dos 

animais atendidos na rotina do Hospital Veterinário 

da UFMT de Sinop, tanto nos setores de pequenos 

animais (clínica médica e clínica cirúrgica), quanto 

nos setores de grandes animais e animais silvestres. 

Tem por finalidade, também, ampliar a vivência do 

discente de Medicina Veterinária com  o ambiente 

do laboratório de patologia clínica veterinária no 

HOVET UFMT-Sinop (Hospital Veterinário da 

Universidade Federal de Mato Grosso - Campus 

Sinop), através do acompanhamento e auxilio nas 

análises dos fluídos biológicos (sangue, plasma, 

soro, urina, líquor e de efusões intracavitárias). O 

acadêmico irá vivenciar desde a colheita do 

material, transporte (caso necessário), 

processamento e elaboração de laudos. Para o 

aprimoramento dos conhecimentos e trocas de 

experiências será realizada semanalmente mesas 

redondas onde ocorreram discussões de casos 

clínicos, acompanhadas pelo residente, monitores e 

professor.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: HOSPITAL VETERINÁRIO: ATENDIMENTO 
CLÍNICO E CIRÚRGICO À ANIMAIS DOMÉSTICOS 
E SILVESTRES NA REGIÃO NORTE DO MATO 
GROSSO 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARSEL DE CARVALHO PEREIRA 

RESUMO: A presente  proposta  de  prestação  de  serviços  

destina-se  a  readequar e dar continuidade à 

viabilização do funcionamento do Hospital 

Veterinário da Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT) – Campus Universitário de  Sinop, para  

atendimento ao  Município de  Sinop e Região.  O 

adequado funcionamento, assim como as 

adequações procedimentais do referido Hospital 

Veterinário (HOVET) são de suma importância para 

sociedade direta e indiretamente atendida pelo 

mesmo,  relacionando-se ao atendimento 

especializado clínico e cirúrgico de animais 

domésticos (de pequeno e grande porte), silvestres  

e  de  apoio  e  diagnóstico  visando  a  preven ção  e 

tratamento das mais diversas afecções de 

importância à saúde animal, refletindo diretamente 

na economia regional, saúde pública e meio 

ambiente. Possui perspectiva multi,  inter  e  

transdisciplinar  além  de interinstitucional,  com  

importante  articulação  entre  o  ensino  e  

pesquisa, além da difusão de resultados acadêmico, 

científico e cultural.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: III JORNADA ACADÊMICA DE FARMÁCIA 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: RAFAELA GRASSI ZAMPIERON 

RESUMO: A terceira Jornada acadêmica de Farmácia é um 

evento idealizado pelo Campus de Sinop da 

Universidade Federal de Mato Grosso a fim de 

despertar nos acadêmicos um pensamento 

atualizado que atenda um mercado de trabalho com 

anseios inovadores e acessíveis. A ideia de uma 

Jornada acadêmica de Farmácia no Campus de Sinop 

se alicerça na condição de ouvir as necessidades do 

mercado ao mesmo tempo em que deixa em 

evidência ao acadêmico, o que será útil para o 

crescimento do setor na região. A proposta tem 

como objetivos integrar acadêmicos, professores e 

profissionais, visando a busca de novas informações 

a respeito da profissão, além de estreitar o contato 

com a realidade da saúde pública e do mercado de 

trabalho. O evento possibilitará aos acadêmicos a 

atualização de temas relevantes e despertarem para 

a importância dos conteúdos ministrados visando à 

ampliação dos seus conhecimentos e visão crítica da 

profissão e de áreas de atuação promissoras.  

 

 



 

 

 

TÍTULO: OFICINA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM 
SINOP-MT 

CÂMPUS: SINOP 

UNIDADE: Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde do CUS 

COORDENADOR: MARIA DE ALMEIDA ROCHA RISSATO 

RESUMO: Oficina  em Assistência Farmacêutica para o  SUS 

tem como objetivo promover a atualização e 

discussão da Política Nacional de Medicamentos e 

da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 

fomentando o comprometimento dos atores no 

processo de transformação da realidade vigente no 

município e a participação acadêmica na discussão 

do tema.  

 

 

 


