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RESUMO
Trata-se de um projeto de extensão que pretende capacitar e calibrar
estudantes de Medicina a realizar de modo correto a ressuscitação
cardiopulmonar (RCP) através da massagem cardíaca externa e
ventilação artificial, seguindo as diretrizes atualizadas em 2010 da
American Heart Association (AHA), bem como, a realizar a manobra de
desobstrução de vias aéreas em adultos, adolescentes e crianças.
Estes alunos capacitados serão instrumentos multiplicadores do
conhecimento dentre a comunidade acadêmica da UNEB
O transplante e a doação de órgãos humanos são temas que têm
despertado interesse e discussões pela sociedade. Tem como objetivo
geral Promover a discussão a respeito da importância da doação de
órgãos e tecidos. Os discentes construirão o seu conhecimento a
respeito da temática da doação de órgãos, isto se dará através da
realização de estudo dirigido, clube de revista combase em artigos
científicos pertinentes e atualizados na área, com carga horária de 48h.
Após essa fase os alunos construirão álbum seriado, cartilha
informativa, material didático de apoio para os momentos de discussão
e reconstrução do conhecimento com o público alvo, com carga horária
de 12h. A terceira fase consistirá na realizarão pelos alunos de visita
técnica na Central de Transplantes – Macrorregional Petrolina-PE e
Banco de Olhos do Vale do São Francisco. E a última etapa será a de
execução das oficinas e palestras educativas nos locais estipulados.
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A liga acadêmica é uma atividade de extensão universitária, extracurricular, desenvolvida por estudantes interessados em um área
específica do conhecimento, sob a orientação de um docente
orientador. As ações são baseadas são baseadas no tripé universitário
ensino, pesquisa e extensão, visando a inserção dos estudantes na
prática profissional. Esta liga apresenta como tema principal de
reflexões ações de assistência nas emergências e traumas,
apresentando intuito multidisciplinar com integração de estudantes de
outros cursos e instituições. As ações na comunidade terão atividades
de prevenção de acidentes de trânsito, prevenção de traumas diversos,
promoção de saúde com atividades nas principais emergências
clínicas.
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CIDADANIA
NA COMUNIDADE DE SARAMANDAIA,
SALVADOR/BAHIA.

THAIS REGIS ARANHA ROSSI

AÇÕES EDUCATIVAS EM PRIMEIROS SOCORROS
NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

SUIANE COSTA FERREIRA

ADOLESCER

EMANUELLA SOARES FRAGA
FERNANDES

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E O USO DA
EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FACILITADORA DO
CUIDADO.

SIMONE SANTANA DA SILVA

A Universidade do Estado da Bahia possui três componentes
curriculares voltados para o desenvolvimentos de ações nas
comunidades nos seus cursos da área de saúde, Programa de
Integração Academia, Serviço e Comunidade I, II e III. Após a
experiência dos alunos nos PIASCs, principalmente no PIASC III,
surgiu a demanda da permanência da UNEB nos campos de prática
para além dos componentes curriculares. Nesse sentido, o presente
projeto tem como objetivo desenvolver ações de educação em saúde e
cidadania na comunidades de Saramandaia em Salvador/BA. Através
de diversas abordagens e estratégias de comunicação serão
abordados temas como violência, álcool e outras drogas, doenças
sexualmente transmissíveis, alimentação, mobilização e participação
popular, necessidades em saúde, subjetividades no cuidado, dentre
outros.
o projeto de extensão “Ações educativas em primeiros socorros na
Universidade do Estado da Bahia” que objetiva a promoção de ações
educativas de primeiros socorros para os discentes da área da saúde e
os técnicos-administrativos da Universidade do Estado da Bahia, do
Departamento de Ciências da Vida, campus I, com o intuito de discutir
os potenciais riscos mais frequentes na Universidade e estimular a
autonomia acerca dos primeiros cuidados a serem prestados em
situações de urgência/emergência.
O presente projeto tem como objetivo geral: realizar em parceria com
uma Estratégia de Saúde da Família de Granambi-BA atividades que
contribuam com a promoção da saúde integral do adolescente. Para
alcançar tal objetivo, serão realizados encontros periódicos com grupos
de adolescentes em locais por eles frequentados, para desenvolver
ações de promoção de saúde. Nessas intervenções, será feito uso da
metodologia participativa e os temas serão trabalhados de forma
lúdica, dinâmica e reflexiva. Espera-se com este projeto que os
adolescentes participantes adquiram conhecimentos e competências
que lhes auxiliem na tomada de decisões pertinentes à sua vida,
colaborando assim para a diminuição dos riscos e vulnerabilidades que
lhes são inertes.
As atividades desenvolvidas pelo ACS são baseadas em ações
educativas e preventivas que buscam fortalecer a organização, a
valorização e o desenvolvimento comunitário, além de contribuir para
edificar o vínculo do sistema de saúde com a comunidade (OLIVEIRA;
NACHIF; MATHEUS, 2003). Assim, o presente projeto busca o
fortalecimento de atividades que contemplem a expansão de
conhecimento do ACS no seu exercício junto à comunidade, o qual
contribuirá sobremaneira no cuidado e autocuidado da população.
Além disso, a participação de estudantes de enfermagem nas práticas
de educação em saúde junto ao ACS fomentará o pensamento crítico
bem como aproximará estes da realidade junto ao PSF.
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL NOS
CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
COLÉGIO NO BAIRRO DO CABULA NA CIDADE DO
SALVADOR-BA

TELMA FIGUEREDO MAIA

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR
GESTANTES NO DISTRITO CABULA-BEIRU
SALVADOR BAHIA.

ROSA MALENA FAGUNDES
XAVIER

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, ALIMENTOS
E SOLOS DO TERRITÓRIO AGRESTE DE
ALAGOINHAS/LITORAL NORTE.

Vera Lúcia Costa Vale

Conhecer o estado nutricional dos estudantes de 05 a 10 anos;
Identificar os fatores biológicos, ambientais e socioeconômicos
associados ao estado nutricional; Verificar a necessidade de medida da
gordura cutânea em todos os escolares;Caracterizar os hábitos
alimentares das crianças; Associar a frequência e tipos de alimentos
relatados com o estado nutricional, situação econômica e gênero.
A Política Nacional de Medicamentos tem se configurado como uma
ação de grande relevância para a saúde se constituindo como um
instrumento norteador para as atividades farmacêuticas relacionadas
ao uso dos medicamentos, porém apesar da sua implantação ainda
persistem graves problemas relacionados ao uso dos medicamentos e
seu acesso pela população, bem como, a falta de organização dos
serviços de saúde, especialmente da assistência farmacêutica ainda
dificulta a consolidação da implementação desta política. Diante do
exposto a orientação e preparação de estudantes com
desenvolvimento de competências voltadas para a dispensação e a
utilização correta de medicamentos se caracterizam com elementos
importantes, uma vez que o uso racional dos medicamentos salva
vidas, melhora significativamente as condições de saúde das
populações, traz benefícios à comunidade, promovem a credibilidade
dos serviços e ações de saúde, bem como causam uma diminuição
nos gastos efetuados com a saúde.
As bactérias são encontradas em grandes números em quase todos os
ambientes onde há disponibilidade de água. Existem grupos
bacterianos adaptados para viverem sob os mais diversos ambientes:
solo, água doce, água salgada, sobre rochas da superfície e em rochas
localizadas em grandes profundidades, no interior de geleiras nos
pólos, nas fossas abissais marinhas, no corpo de animais e plantas.
Isto demonstra um imenso potencial biológico e adaptativo das
bactérias, que e representam a maior parcela de material vivo da
biosfera, sendo responsáveis pela maior parte das trocas
biogeoquímicas entre os seres vivos e o planeta. No estudo
microbiológico é importante o entendimento de suas atividades em
ambientes naturais e para a agricultura no tocante ao aumento da
produção de biomassa, compreensão dos mecanismos biológicos
envolvidos nas doenças infecciosas que é de vital importância para seu
combate e controle, além dos meios de veiculação de doenças
bacterianas.
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ATENÇÃO FISIOTERAPEUTICA À CRIANÇA DE
RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO

SUMAIA MIDLEJ PIMENTEL SA

O desenvolvimento motor depende também das mudanças ocorridas
em outros sistemas do corpo, como, o musculoesquelético e
cardiorrespiratório, além da interação entre aspectos físico-estruturais
com o ambiente que cerca o indivíduo. Um ambiente favorável age
como facilitador do desenvolvimento, pois permite grande interação e a
exploração do meio. Crianças com atraso no desenvolvimento ou que
apresentem risco para tal, merecem ações específicas de um
profissional especializado. A Fisioterapia, intervem nesse processo,
através de avaliação criteriosa, diagnóstico funcional, elaboração de
plano de tratamento ações preventivas, para adequar o
comportamento motor à idade cronológica ou adaptar, a criança a sua
limitação.
Este projeto de extensão visa implantar um serviço de assistência
fisioterapêutica de intervenção e acompanhamento do desenvolvimento
de crianças economicamente menos favorecidas da comunidade do
entorno da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

ATENDIMENTO AUDIOLÓGICO A CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM ANEMIA FALCIFORME

MARA RENATA RISSATTO
LAGO

Avaliar associação entre fatores vestíbulo-auditivos e desenvolvimento
acadêmico em crianças com anemia falciforme.

BIOSSEGURANÇA LABORATORIAL NO FORMATO
DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS (HQ)

JORGE LUIZ FORTUNA

BIOSSEGURANÇA PARA AUXILIARES DE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

THIAGO MARTINS MEIRA

O Laboratório de Ciências é um local de estudo e trabalho que envolve
intensa atividade prática, e consequentemente, o contato direto com
diferentes substâncias e equipamentos nocivos à saúde, os quais
exigem manuseio específico e comportamento padronizado. Neste
sentido, a aplicação de Boas Práticas Laboratoriais (BPL) torna-se
imprescindível para a garantia da segurança individual e coletiva dos
usuários de laboratório. Visando fortalecer a adoção de medidas de
biossegurança, este projeto propõe a elaboração, por meio de
processo participativo, de um material educativo sobre BPL. De uma
forma didática e dinâmica, serão adotadas técnicas de construção de
história em quadrinhos como ferramenta de educação e divulgação
científica. Acreditamos que a aplicação conjunta destas ações irão
mobilizar e estimular os acadêmicos a desenvolverem a cultura da
segurança laboratorial.
Em toda a atividade odontológica, tão importante quanto o
aprimoramento técnico e científico é a conscientização dos riscos no
que se refere à biossegurança. De um modo geral, a utilização de
pessoal auxiliar no consultório odontológico tornou-se fundamental
para a melhoria na produtividade, influenciando diretamente na
qualidade do serviço prestado. Desta forma a preocupação com a
formação destes profissionais na área da saúde é bastante relevante.
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CAPACITAÇÃO EM SAÚDE ESCOLAR PARA
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CENTRO DE ESTUDOS E ATENDIMENTO
DIETOTERÁPICO

Trata-se da criação de um curso para professores do ensino
fundamental para a rede pública da Bahia. O curso será oferecido em
EAD. A UNEB, com experiência em EAD, possui tecnologia e
equipamentos adequados à implementação do curso. Tal parceria
possibilitaria ainda a utilização da UNEB como espaço para
treinamento presencial dos participantes, tendo como instrutores
presenciais, alunos da área de saúde, treinados para tal. É importante
HERMILA TAVARES VILAR
salientar que em cursos EAD, a interação dos usuários entre si, com os
GUEDES
tutores e seu acesso a fontes de informação, sem restrição de espaço
ou tempo, favorece a coletivização do conhecimento, a integração
entre profissionais da Saúde e da Educação. Para que o SUS avance
na cobertura e na qualidade de atenção à população, a prevenção de
agravos e a promoção de hábitos saudáveis são fundamentais. A
extensão dos cuidados à saúde da população mais jovem para o
espaço escolar representa um investimento ímpar no desenvolvimento
do país.
O Centro de Estudos e Atendimento Dietoterápico (CEAD) integra
atividades de ensino, pesquisa e extensão, ou seja, um espaço que
permite aos estudantes não apenas o desenvolvimento de práticas
profissionalizantes, sob a orientação de um profissional nutricionista
e/ou professor, mas o estabelecimento de um elo com a comunidade,
formando profissionais mais humanos e responsáveis. O CEAD presta
serviços de atendimento nutricional e psicológico gratuitos à
VERA FERREIRA ANDRADE DE comunidade de baixa renda. Além disso, no mesmo espaço, em dia
ALMEIDA
alternado, funciona o NONA: Núcleo de Atendimento ao Atleta que
atende desporto de baixa renda. O CEAD atende pacientes
provenientes dos hospitais públicos de Salvador, encaminhados por
médicos e outros profissionais de centros de saúde, indicados por
outros pacientes. Assim, o CEAD busca promover uma melhor
qualidade de vida do ponto de vista nutricional para indivíduos,
comunidades e populações, consideração o ser humano dentro do
contexto bio-psico-social.
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CILCO DE PALESTRAS - ATUAÇÃO
FARMACÊUTICA: PANORAMA, OPORTUNIDADES E
DESAFIOS

ANA PATRICIA PASCOAL
QUEIROZ

COMPARTILHANDO SABERES E PROMOVENDO
SAÚDE

JOANA ANGELICA TELES
SANTANA

CORPOÉTICA 2: TRAJETOS DA COMUNICAÇÃO NO
CAMPO DA SAÚDE

JOAO JOSE DE SANTANA
BORGES

Os farmacêuticos são profissionais da saúde de tradição milenar,
sucessores dos boticários e portadores de consistente conhecimento
na utilização de medicamentos e suas consequências ao organismo
humano ou animal. Perito no desenvolvimento, produção, manipulação,
seleção e dispensação de medicamentos, este profissional além de
prover cuidados farmacêuticos aos pacientes de forma individualizada,
pode assumir e exercer diversas atividades em vários campos
profissionais. No Brasil, o farmacêutico pode exercer mais de 70
atividades diferentes regulamentadas pelo Conselho Federal de
Farmácia. Diante de um mercado tão diversificado de atuação
profissional do farmacêutico, torna-se inviável à uma instituição de
ensino inserir o estudante, através da modalidade de estágio ou
projetos de pesquisa e extensão, em todos os cenários de atuação
profissional, proporcionando ao estudante o conhecimento do
panorama atual da atuação profissional, as oportunidade e desafios
frente a uma área específica. Além do mais, o profissional farmacêutico
ao longo dos anos vem ampliando as possibilidades do seu campo de
atuação, o que justifica que os profissionais já inseridos no mercado
também estejam em constante aperfeiçoamento
Trata-se de um projeto de extensão que visa compartilhar sabres sobre
saúde como uma ação de troca no qual o saber empírico do grupo é
mesclado ao saber científico do profissional de saúde, a ser
devenvolvido junto aos grupos assistidos pelo Centro Social Urbano de
um bairro populoso de Salvador. Desenvolve ações educativas à saúde
da comunidade através de organizações já estabelecidas, possibilita a
capacitação discente no desenvolvimento de oficinas com enfoque em
metodologias ativas, incentiva a participação discente em ações
junto a comunidade.
No entendimento da comunicação como uma prática que visa
compartilhar sentidos e significações para além de uma lógica
meramente extensionista (LIMA, 2002), o projeto Corpoética visa
desenvolver atividades de pesquisa e extensão que reflitam as
relações entre os campos da comunicação e da saúde, enfocando os
modos de representação das chamadas terapias complementares
enquanto práticas de saúde popular, tendo como corpus empírico três
eixos: uma análise das representações midiáticas de tais práticas;
abordagens etnográficas e etnometodológicas em pesquisa de campo
no Centro de Terapias Naturais Gianni Bande; intervenções de
comunicação para a mediação e a visibilidade dos princípios e
resultados atingidos pelo centro.
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CORRELAÇÃO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA
DENGUE COM AS CONDIÇÕES
SOCIOECONÔMICAS DA COMUNIDADE DO RIACHO
DO MEL NO MUNICÍPIO DE ALGOINHAS-BA.

VERA LUCIA COSTA VALE

CUIDAR ATIVO

JORGE LOPES CAVALCANTE
NETO

CURSO PARA GESTANTES

CRISTIANE PEREIRA NOVAES

DESCONSTRUINDO BARREIRAS: MAPEAMENTO
DAS BARREIRAS ARQUITETÔNICAS DO
DCV/CAMPUS I/UNEB

JULIANA VIANA FREITAS

A comunidade do Riacho do Mel, município de Alagoinhas-Ba
apresenta problemas de ordem sanitária e ambiental e toda população
da comunidade está exposta a péssimas condições de saneamento
básico, o que facilita a incidência de diversas infecções, dentre elas a
infecção causada pelo vírus do dengue.. Este vírus é transmitido para
uma pessoa saudável através da picada da fêmea contaminada do
mosquito Aedes aegypti. . O controle das infecções pelo vírus do
dengue vem tendo insucessos em quase todo o mundo em função da
não disponibilidade de vacinas para utilização em populações humanas
e da inexistência de drogas antivirais capazes de influenciar na
redução da viremia. . Este trabalho tem como objetivo realizar um
diagnóstico do dengue e intervenção na nas áreas de meio ambiente e
saneamento básico na comunidade Riacho do Mel no município de
Alagoinhas-Ba.
O grupo de estudos, pesquisa e extensão em Educação Especial e
Educação Física Adaptada (GEPEFA) foi criado no proposito de
ampliar as discussões acerca da pessoa com deficiência, sobretudo no
que tange ao seu processo de escolarização e sociabilização, sendo
fundamental que nesse contexto possam ser consideradas todas as
pessoas direta e indiretamente envolvidas no contexto social e familiar
desses indivíduos. Dessa forma, ampliar tais inter-relações se mostra
fundamental na construção da identidade e motivação desses sujeitos,
principalmente quando nos referimos às crianças e adolescentes com
deficiência.
Colaborar na formação dos profissionais de enfermagem do futuro,
estimulando o contato do acadêmico com a comunidade, possibilitando
o desenvolvimento de pesquisa e de ações práticas, de repercussão
imediata, além de garantir às mulheres orientações sobre uma
assistência humanizada e de qualidade, que lhes permita vivenciar a
experiência da gravidez, do parto e do nascimento com segurança,
dignidade e beleza.
A falta global de alternativas institucionais que deem conta dos
problemas de acessibilidade para PCD se ampliam, motivados por
questões estruturais e culturais. O presente projeto nasce da
inquietação dos professores e estudantes envolvidos no processo, que
cotidianamente vivenciam as dificuldades de acessibilidades
produzidas decorrentes das barreiras arquitetônicas encontradas no
DCV/UNEB.
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COMO
ESTRATÉGIA DE ADESÃO À DIETA COM
ADOLESCENTES OBESOS

SILVANA LIMA GUIMARAES
FRANCA

EDUCAÇÃO E SAÚDE EM UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA – MULHERES NO CLIMATÉRIO

DARLYANE ANTUNES
MACEDO

EDUCAÇÃO EM SAUDE NA SALA DE ESPERA:
CONHECENDO AS PNEUMOPATIAS CRONICAS E
PROPONDO A MUDANÇA NO ESTILO DE VIDA

FERNANDA WARKEN ROSA
CAMELIER

Este de projeto de extensão será desenvolvido no ambulatório de
pediatria do Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia (CEDEBA).
Sendo o CEDEBA uma Unidade de referência que respalda a rede
básica de saúde através da assistência de média complexidade para a
cidade de Salvador, área metropolitana e demais municípios do
Estado, através de equipe multidisciplinar nas áreas de Diabetes e
Endocrinologia à população referenciada; nosso intuito é colaborar na
qualificação e aprofundamento de um trabalho já existente em
consonância com as necessidades do local num processo efetivo de
parceria. Sendo assim, este projeto visa planejar, implementar e
avaliar ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) junto ao
público infanto juvenil portador de obesidade, contribuindo assim, no
processo de adesão à dieta e melhoria da qualidade de vida.
O enfermeiro é um profissional qualificado para o atendimento à mulher
e precisa ampliar a sua atuação nessa área. Em virtude desse papel
importante, que deve e pode desempenhar, tanto na área educativa,
quanto na prevenção e promoção da saúde da mulher que o
enfermeiro pode ser considerado um dos principais agentes no
processo de humanização da assistência. Um projeto como esse visa,
dentre outras coisas, acolher e assistir esse público, com vistas na
ação humanizada e de uma demanda observada e ouvida a partir de
uma escuta qualificada, atuar juntamente com os profissionais da
Estratégia de Saúde da Família – ESF e do Núcleo de Atenção a
Saúde da Família - NASF, visando sensibilizá-los e qualifica-los acerca
das necessidades específicas de mulheres nessa fase da vida. O
projeto pretende promover uma vivência para estudantes, docentes e
profissionais de saúde com um grupo de mulheres que estejam no
climatério.
A educação associada ao tratamento farmacoló¬gico constitui um dos
pilares fundamentais no trata¬mento da Asma e DPOC. Ajuda o
paciente e os familiares na aquisição de motivações, habilidades e
confiança no tratamento, o que permite um impacto positivo na
mudança ativa de comportamento frente à doença, e ajuda a
estabelecer vida normal a essas pessoas. Dentre os modelos de
funcionamento de um programa de educação para usuários portadores
de Asma e DPOC, pode-se aplicar uma sistematização de
atendi¬mento por etapas que inclui pré-consulta, consulta médica e
pós-consulta. Na pré-consulta, resulta em ações que podem ser
realizadas na sala de espera e /ou consultórios, onde se pode realizar
conversas individuais, apresentação de vídeos educativos sobre as
doenças, rodas de conversa, realizado por profissionais de saúde que
compõem a equipe de assistência aos pacientes, acompanhados por
estudantes de Graduação, com o intuito de facilitar o programa de
treinamento para atendimento básico.
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EDUCAR PARA ATIVIDADE FÍSICA - EPAF

MAURICIO MALTEZ RIBEIRO

EQUILÍBRIO CORPORAL E DESEMPENHO
FUNCIONAL DE ADULTOS E IDOSOS RESIDENTES
NA COMUNIDADE

ADRIANA CAMPOS SASAKI

ERROS INATOS DO METABOLISMO

EMILIA KATIANE EMBIRUCU
DE ARAUJO LEAO

ETNIA INDÍGENA KANTARURÉ: ETNOBOTÂNICA,
ETNOPARASITOLOGIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

ERIKA DOS SANTOS NUNES

O programa Educar para Atividade Física- EPAF, enquadrado na linha
de pesquisa Atividade Física e Saúde, é pensado e concretizado viés
projeto de extensão cujo fomento dá-se mediante políticas internas de
difusão do conhecimento, da Universidade do Estado da Bahia, que
junto a órgãos financiadores promovem a viabilização de projetos
elaborados pela universidade (UNEB, 2009), difundindo o
conhecimento adquirido no âmbito acadêmico à comunidade. No caso
da atenção às práticas corporais da educação física, nesta perspectiva
crítica, busca-se a efetivação da práxis pedagógica, fundamentada na
inter-relação do conhecimento cientifico e o senso comum.
Esse projeto visa articular ensino, pesquisa e extensão na área
específica de Fisioterapia Geriátrica e Gerontológica, na reabilitação
dos distúrbios do equilíbrio corporal de origem vestibular periférica ou
central. Serão atendidos idosos da UATI, contando com 3 monitores
voluntários e coordenado por professores do curso de Fisioterapia DCV-I - UNEB
Os Erros Inatos do Metabolismo, grupo de doenças geneticamente
determinadas, com cerca de 500 doenças metabólicas hereditárias
conhecidas, e correspondem a cerca de 10% de todas as doenças
genéticas. É importante para os médicos e estudantes de medicina se
familiarizarem com os diferentes sinais e sintomas que possam
ocasionar nos pacientes, e desenvolver o raciocínio clínico visando o
diagnóstico diferencial amplo e o tratamento adequado. Em vários
países do mundo, são tratados como um problema de saúde pública,
devido aos custos financeiros gerados pelos indivíduos acometidos por
estas doenças. Em fevereiro de 2014, o Ministério da Saúde do Brasil,
publicou a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com
Doenças Raras, cuja uma das diretrizes é "a educação permanente de
profissionais de saúde, por meio de atividades que visem à aquisição e
ao aprimoramento de conhecimento, habilidades e atitudes para a
atenção à pessoa com doença rara".
-As parasitoses intestinais são um importante problema de saúde
pública, principalmente nas comunidades indígenas, onde o
saneamento e infra-estrutura são precárias, favorecendo sua
transmissão. Esse estudo será realizado na comunidade indígena
Kantaruré Batida e Baixa das Pedras, Glória-Bahia, Brasil, com os
objetivos de investigar a prevalência e fatores associados às
parasitoses intestinais na população, levantamento etnobotânico de
plantas anti-helmínticas, identificar insetos vetores de importância na
parasitologia e formar e qualificar multiplicadores de conhecimento
sobre a profilaxia das parasitoses intestinais. Para tanto, serão
aplicados questionários semi-estruturados, realizados um inquérito
coproparasitológico, elaboração de material pedagógico sobre a
prevenção das parasitoses e cartilha referente a plantas antihelmínticas.
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FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À
ATEROSCLEROSE E ÀS DOENÇAS
CARDIOVASCULARES: MONITORIA DE PESQUISA

ALVARO LUIS MULLER DA
FONSECA

FEIRA DE SAÚDE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS:
PROMOVENDO SAÚDE E PREVENINDO DOENÇAS

IGOR BRASIL DE ARAUJO

FISIOTERAPIA EM UROGINECOLOGIA E
COLOPROCTOLOGIA

ANA PAULA CARDOSO
BATISTA PAES LEME

FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES
TEMPOROMANDIBULARES

ALCYLENE CARLA DE JESUS
DOS SANTOS

Pesquisa qualiquantitativa por coleta de dados de prontuários de
pacientes das unidades de saúde (USF) da Estratégia de Atenção
Básica à Saúde (EABS) de Senhor do Bonfim. Estudo de corte
transversal a partir de população selecionada por conveniência. A partir
da análise dos dados, o quadro das condições dos pacientes será
estabelecido, sendo subsídio para os trabalhos de acompanhamento
dos pacientes. Em visitas aos postos de saúde os pacientes, cujos
dados indicarem a necessidade de exames complementares, serão
aconselhados a procurar atendimento médico especializado. Essas
atividades de esclarecimento e acompanhamento serão medidas
preventivas e/ou de promoção para aumento da qualidade de vida dos
pacientes. Além disso, serão realizadas palestras com a participação
do aluno/monitor, para a comunidade de pacientes seus familiares,
compreendendo atividades de extensão comunitária do projeto
juntamente com a equipe de trabalho da EABS.
Projeto de extensão articulada às disciplinas do curso de Enfermagem
da UNEB - campus VII Senhor do Bonfim Estágio Curricular
Supervisionado I e Saúde COletiva I e II que visa promover atividade
de educação em saúde voltada para os principais agravos e doenças
infectocontagiosas do município, promovendo ação de promoção da
saúde, prevenção de doenças, atualização de conhecimentos de
discentes e comunidade assistida, além divulgar ações da
universidade, assim como fortalecer seu papel enquanto transformação
da saúde e da sociedade bonfinense e região.
A fisioterapia em uroginecologia e coloproctologia trata-se de uma
especialidade ainda não amplamente oferecida na redes pública e
privada brasileiras. A Universidade do Estado da Bahia por intermédio
do Departamento de Ciências da Vida e do curso de Fisioterapia presta
assistência fisioterapêutica especializada nesta área semestralmente
no ambulatório do Hospital Roberto Santos.
Trata-se de um projeto de extensão que tem como objetivo dar
subsídios aos estudantes para futuras atividades profissionais na área
de Fisioterapia nas disfunções temporomandibulares (DTM). ocorrerá
mediante seleção de três vagas cujos alunos da UNEB do curso de
fisioterapia, regularmente matriculados e aprovados nas disciplinas de
Fisioterpia nas DTM e Algologia em Fisioterapia.

SAÚDE

DEDCVII - Departamento de
Educação - Campus VII Senhor do Bonfim

SAÚDE

DEDCVII - Departamento de
Educação - Campus VII Senhor do Bonfim

SAÚDE

DCVI - Departamento de
Ciências da Vida - Campus I Salvador

SAÚDE

DCVI - Departamento de
Ciências da Vida - Campus I Salvador

GÊNESE -GRUPO DE ESTUDOS EM NUTRIÇÃO,
EDUCAÇÃO EM SAÚDE E ESPIRITUALIDADE

ANA CRISTINA RODRIGUES
MENDES

GERMINAÇÃO - PROJETO DE EMPODERAMENTO
DE ESTUDANTES DA UNEB

FEIZI MASROUR MILANI

GRUPO DE AJUDA MÚTUA PARA CUIDADORES DE
PESSOAS IDOSAS.

LUANA MACHADO ANDRADE

GRUPO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO:
PRÁTICA EM INTERVENÇÃO CONTEXTUAL
SISTÊMICA

HELEN LACERDA EDINGTON
FONSECA

O GÊNESE - GRUPO DE ESTUDOS EM NUTRIÇÃO, EDUCAÇÃO EM
SAÚDE E ESPIRITUALIDADE da UNEB tem por finalidade
proporcionar a oportunidade de estudos, vivências e troca de
experiências entre profissionais e estudantes , em relação a temas
pertinentes á alimentação, saúde e espiritualidade; possibilitar aos
participantes o acesso, leitura e discussão de estudos, pesquisas e
evidências científicas em saúde sob o enfoque integral do ser humano;
proporcionar a aplicação dos saberes teórico-práticos na prática
cotidiana no contexto da Universidade, nos diferentes ambientes
acadêmicos e na comunidades assistidas.O projeto pretende agregarse às práticas extensionistas já existentes no curso de Nutrição da
UNEB, baseando-se em estudos e evidências científicas e apoiando-se
nos fundamentos da educação permanente em saúde, que propõe uma
educação ativa e participativa, considerando as experiências e
vivências dos sujeitos envolvidos no processo de troca de saberes.
Estabelecer um espaço de convívio, reflexão e partilha no qual dúvidas
e temores dos discentes (em especial, do primeiro e segundo
semestres) sejam acolhidos e esclarecidos, seus desafios e
necessidades sejam identificados, e sua autonomia e proatividade
sejam encorajados, contribuindo para sua qualidade de vida e
excelência acadêmica. Empoderamento é o processo de
autodescoberta e desenvolvimento de capacidades que leva o sujeito a
reconhecer-se capaz de realizar seus sonhos e contribuir de forma
proativa à melhoria da sociedade. Ou seja, ele descobre seu próprio
poder de transformar a realidade.
Cuidar de um idoso com limitações pode ser uma das tarefas mais
difíceis para o cuidador, razão pela qual, muitos necessitam não só de
informações sobre o processo de envelhecimento e suas alterações,
mas, sobretudo, que suas limitações e inseguranças sejam conhecidas
e valorizadas pela equipe de saúde, sendo comum encontrarmos
familiares cuidadores sofrendo por depressão como resposta à
exposição prolongada a uma situação de desgaste físico e emocional
potencialmente geradora de estresse. O Grupo de Ajuda Mútua (GAM)
constitui uma rede de apoio que proporciona a aquisição de
conhecimentos e habilidades para o cuidador aplicar durante as fases
do envelhecer, orientando à adaptação dos cuidados ao consequente
aumento da dependência do idoso. O objetivo deste projeto é ampliar a
rede de suporte social a este cuidador, por meio de atividades
quinzenais realizadas por docentes e discentes de todos os cursos da
Universidade do Estado da Bahia/ Campus XII – Guanambi.
Trata-se de uma prática com o quinto Grupo de Desenvolvimento
Humano, com enfoque no Método da Intervenção Sistêmica-Contextual
(Constelações Sistêmicas- Hellinger) no âmbito profissional e familiar.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS
ASSOCIADOS AOS FATORES DE RISCO PARA A
ATEROSCLEROSE EM PACIENTES DA ESTRATÉGIA
DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA FAMÍLIA,
SENHOR DO BONFIM, BA

ALVARO LUIS MULLER DA
FONSECA

I SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE MULHER, GÊNERO
E SAÚDE: A INTEGRALIDADE EM DEBATE.

ELIONARA TEIXEIRA BOA
SORTE

Analisar-se-á aspectos da hipertensão arterial e diabetesassociada a
fatores de risco da aterosclerose para doenças cardiovasculares nas
unidades de saúde (USF) de Senhor do Bonfim, por estudo
observacional, visando a estratificação de risco cardiovascular. Os
dados serão usados para estabelecer o perfil clínico dos pacientes da
Estratégia de Atenção Básica da Saúde da Família (EABS), avaliação
de fatores de risco como diabetes, hipertensão, obesidade, etilismo,
sedentarismo, tabagismo, dislipidemias, e cálculo do escore de risco de
Framingham (ERF).
O I Simpósio sobre Mulher, Gênero e Saúde: a integralidade em debate
objetiva promover socialização, intercâmbio e divulgação de
conhecimento técnicos científicos produzidos nos âmbitos da pesquisa,
ensino e extensão na área da Saúde da Mulher além de fortalecer
parcerias com instituições de ensino superior. Vincula-se ao Grupo de
Pesquisa sobre Mulher, Gênero e Saúde (GPMGS) da UNEB - Campus
XII e tem parceria do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres,
Gênero, Saúde e Enfermagem - GEM (UFBA), do Grupo de Pesquisa
Cuidar e Saúde Coletiva-GCSAU (UFRB), Atenção à Saúde Familiar
(UESC), do Grupo de Pesquisa Dona Tiburtina – Núcleo de Pesquisa
em Gênero, Saúde e Sexualidade - NUPEGSS (UNIMONTES) e do
Núcleo Interdisciplinar de Estudos Sobre Desigualdades em Saúde
(UEFS). Contemplará conferências, mesas redondas, minicursos,
apresentação/ comunicação de trabalhos científicos e atividades
culturais. Os trabalhos aprovados serão publicados em Anais em mídia
eletrônica.
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IDENTIFICAÇÃO DA CONDIÇÕES DE SANEAMENTO
BÁSICO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/ BAHIA

PAULA FRANCIELY GRUTKA
BUENO

IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE
CRIANÇAS PORTADORAS DE IMUNODEFICIÊNCIAS
PRIMÁRIAS NO ESTADO DA BAHIA

HERMILA TAVARES VILAR
GUEDES

As boas condições do saneamento básico e os problemas causados
pela deficiência desse setor refletem diretamente na qualidade de vida
da população. O mesmo acontece quando consideramos a relação
entre quantidade e qualidade da água para abastecimento humano,
pois se tivermos água de boa qualidade, porém em pouca quantidade
não suprirá as necessidades da população, e se tivermos uma água de
má qualidade, mas em grande quantidade também não atenderá os
padrões de distribuição. Essa analogia entre quantidade e qualidade da
água e vice-versa é produto do significativo aumento da população e
utilização desse recurso para as mais variadas atividades humanas,
recurso que não aumentou na mesma proporção (LEONETI; PRADO E
OLIVEIRA, 2010). Essa diferença entre a baixa disponibilidade de
infraestrutura, desenvolvimento e crescimento populacional gera uma
problemática urbana, pois a carência estrutural disponível nos
municípios não supre a totalidade das moradias, não oferece emprego
suficiente, não dispõe de saúde, educação e saneamento básico de
qualidade (SOUZA, 2002). Investimentos em determinados setores
públicos, como saneamento básico, ocorrem pontualmente no Brasil. A
primeira reinvindicação para investimentos em saneamento aconteceu
no século passado, mais precisamente na década de 70, quando a
sociedade crescia economicamente e a falta do saneamento básico
representava um
entrave. Nessa mesma época entrou em funcionamento o Plano
Nacional de Saneamento. Atualmente recursos estão sendo investidos
nesse setor, para atender, principalmente, os padrões mínimos de
qualidade estabelecidos pela Lei 11.445/2007 (LEONETI; PRADO E
OLIVEIRA, 2010). O principal problema da deficiência nos serviços de
saneamento no Brasil é devido ao modelo de crescimento econômico
que o país segue, no qual a concentração de renda e infraestrutura
exclui uma parcela da sociedade não permitindo que tenham acesso a
um nível de qualidade de vida satisfatória, o que acarreta doenças
devido às precárias condições sanitárias e ambientais em que se
encontram (LISBOA; HELLER E SILVEIRA, 2013).
As Imunodeficiências Primárias correspondem a grupos de doenças
consequentes a um ou mais defeitos no sistema imune. Essas doenças
acarretam distúrbios variados no organismo, principalmente a maior
susceptibilidade a infecções, as quais são caracterizadas como
recorrentes, graves, resistentes ao tratamento habitual e/ou infecções
causadas por agente oportunista; além de doenças auto-imunes,
neoplasias, predisposição a alergias e outras moléstias. Estudos
apontam que cerca de 1 em cada 10.000 recém-nascidos vivos são
acometidos por imunodeficiência primária (IDP) grave; o que
representa cerca de 250 casos novos ao ano, dos quais a maior parte
vão a óbito por infecção, mas sem o reconhecimento da doença-base
que poderia ter sido curada ou tratada adequadamente, evitando
internações sucessivas, sequelas incapacitantes ou mesmo o óbito.
Tratando-se de doenças pouco conhecidas, este projeto poderá ser
semente de um centro de referência para acompanhamento de
pacientes imunodeficientes.
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IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE
PARASITOLOGIA HUMANA (LAPAH)

ERIKA DOS SANTOS NUNES

INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO

GABRIELA CARDOSO
MOREIRA MARQUES

Parasitoses intestinais ainda constituem um grande problema de saúde
pública, especialmente em países em desenvolvimento, incluindo o
Brasil, as quais apresentam destaque entre as principais endemias.
Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo a implantação de
um laboratório de parasitologia humana, visando dar suporte ao ensino,
pesquisa e extensão na graduação e pós graduação, bem como
implementar apartir dos resultados ações de prevenção e promoção da
saúde na região estudada.
O ser humano é mamífero por essência, porém diversos fatores,
sobretudo os de ordem econômica vem suprimindo tal característica,
neste sentido deve-se apontar que a partir da 2ª grande guerra foi
introduzido o uso disseminado de leite não humano em crianças
pequenas sendo o maior experimento não controlado envolvendo a
espécie humana, uma vez que contribui negativamente para o
desenvolvimento dos bebês. Com isso o aleitamento materno passou a
ser uma prioridade da política de saúde, sempre incluído entre os
elementos a serem trabalhados para a redução da morbi-mortalidade
infantil, visto que é a primeira fonte de nutrientes que uma criança
necessita para seu crescimento nos primeiros meses de vida. Daí
passou-se a reafirmar a necessidade do Aleitamento Materno uma vez
que traz grandes benefícios. O Projeto inicia-se com um trabalho de
Educação em Saúde na proposta de esclarecimento e ampliação dos
conhecimentos acerca do incentivo ao aleitamento materno exclusivo.
A partir de uma visão sistêmica e integrada esta iniciativa quanto a
importância do aleitamento materno está vinculada ao comportamento
de apego e vínculo entre mãe/bebê que começa desde a relação intrauterina. É justamente na Educação em Saúde que se pretende
estabelecer vínculos entre mãe e filho e redução da morbi-mortalidade
infantil. A proposta de Educação em Saúde é uma parceria com a
UNEB – Universidade do Estado da Bahia, com a Secretaria Municipal
de Saúde do Município de Guanambi , através das Unidades Básicas
de Saúde (PSFs) e com o Hospital Regional de Guanambi num
processo participativo de planejamento, sensibilizando e
conscientizando a equipe de saúde e as gestantes, nutrizes bem como
puérperas cadastradas no programa de saúde da mulher. Espera-se
alcançar vínculos afetivos e motivação de modo a aumentar o incentivo
ao aleitamento materno exclusivo para participar ativamente na
proteção e melhoria da qualidade de vida dos RNs.
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INFLUÊNCIA DA DIETA SEM LACTOSE SOBRE A
SÍNDROME METABÓLICA: PAPEL DE
POLIMORFISMOS NOS GENES DA LACTASE,
ADIPONECTINA E SEU RECEPTOR, GIP E
RECEPTOR, TCF7L2, TNF-ALFA, IL-6 E NFK-B

EDILENE MARIA QUEIROZ
ARAUJO

INFLUÊNCIA DAS FORMAS DE MANIPULAÇÃO NA
QUALIDADE DAS ÁGUAS DAS CISTERNAS DO
P1MC E SEU IMPACTO NA SAÚDE

MICHELLE MARTINS SOUZA

INQUÉRITO SOROLÓGICO DO DENGUE NO
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS – BA

VERA LUCIA COSTA VALE

A Síndrome Metabólica (SM), epidemia mundial, é uma desordem
complexa, de forte base genética e de etiologia multifatorial. Um dos
gatilhos para esta resposta é o consumo de lactose em pacientes
intolerantes a este carboidrato. Será verificado se uma dieta sem
lactose melhorará os parâmetros que caracterizam a SM e a resposta
inflamatória em pacientes intolerantes/tolerantes à lactose e se
variantes genéticas em genes relacionados às respostas inflamatórias,
intestinal e sistêmcia, serão modificadores destes parâmetros. Será um
ensaio clínico com 600 pacientes com SM divididos em 3 grupos cada,
com os seguintes tratamentos: Dieta sem ingestão de lactose; Dieta
hipocalórica; Dieta sem ingestão de lactose e hipocalórica. Serão
estudados os parâmetros da SM e os genótipos dos polimorfismos,
lactase, adiponectina e seu receptor, GIP e receptor, TCF7L2, TNF-a,
IL-6 e NFk-B, obtidos por técnica de TAQMAN. Os resultados serão
analisados pelo programa Epinfo e PEPI ver 4.0.
Reconhecendo a importância que representam as cisternas do P1MC
(Programa um milhão de cisternas rurais) para as famílias que vivem
no semiárido brasileiro e através da parceria entre instituições de
ensino Estadual e Federal. Essa pesquisa objetiva realizar uma
investigação acerca do modo como estas pessoas estão utilizando a
água desta cisterna e o impacto sobre a saúde das mesmas. Para
tanto, a pesquisa contará com a ajuda de um questionário que será
aplicado nas comunidades onde será realizada a pesquisa, as quais
são: comunidade Teiú pertencente ao município de Candiba, (local
onde foram construídas as primeiras cisternas), povoado de Suruá
(Guanambi-BA) e comunidade de Queimadas (Mutans-BA).
Posteriormente serão realizadas atividade de educação em saúde,
acerca da boas práticas para a manutenção da qualidade da água para
consumo humano.
O dengue é uma enfermidade causada por um vírus de genoma RNA
pertencente ao grupo B dos arbovírus, família Flaviviridae, gênero
Flavivirus. Este vírus é transmitido para uma pessoa saudável através
da picada da fêmea contaminada do mosquito Aedes Aegypti. Na
Bahia, o número de casos do dengue vem crescendo de forma
alarmante. O controle das infecções pelo vírus do dengue vem tendo
insucessos em quase todo o mundo em função da não disponibilidade
de vacinas para utilização em populações humanas e da inexistência
de drogas antivirais capazes de influenciar na redução da viremia. Em
nosso estado, ainda são poucos os estudos epidemiológicos sobre este
problema apesar da importância da reemergência deste vírus. Desse
modo é fundamental um estudo que aponte os reais casos da doença
para que haja um maior controle da disseminação do vírus. Este
trabalho tem como objetivo realizar um inquérito sorológico no
município de Alagoinhas-Ba.
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INQUÉRITO SOROLÓGICO DO DENGUE NO
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS – BA.

VERA LUCIA COSTA VALE

IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL "A EDUCAÇÃO
MEDICALIZADA: DESVER O MUNDO, PERTURBAR
OS SENTIDOS"

MEIRE PEREIRA CHECA

JOGOS UNIVERSITÁRIOS DA UNEB 2015

ANTONIO PITAGORAS DE F
FILHO

O dengue é uma enfermidade causada por um vírus de genoma RNA
pertencente ao grupo B dos arbovírus, família Flaviviridae, gênero
Flavivirus. Este vírus é transmitido para uma pessoa saudável através
da picada da fêmea contaminada do mosquito Aedes Aegypti. Na
Bahia, o número de casos do dengue vem crescendo de forma
alarmante. O controle das infecções pelo vírus do dengue vem tendo
insucessos em quase todo o mundo em função da não disponibilidade
de vacinas para utilização em
populações humanas e da inexistência de drogas antivirais capazes de
influenciar na redução da viremia. Em nosso estado, ainda são poucos
os estudos epidemiológicos sobre este problema apesar da importância
da reemergência deste vírus. Desse modo é fundamental um estudo
que aponte os reais casos da doença para que haja um maior controle
da disseminação do vírus. Este trabalho tem como objetivo realizar um
inquérito sorológico no município de Alagoinhas-Ba.
O IV Seminário Internacional "A Educação Medicalizada: desver o
mundo, perturbar o sentido", a ser realizado no período de 1 a 4 de
setembro de 2015, na cidade de Salvador, no Auditório Oxalá do
Centro de Convenções da Bahia, tem como objetivo aprofundar
algumas das questões tratadas anteriormente e ampliá-las. Nesse
sentido, propomos: a) problematizar os olhares e práticas dominantes
em relação às diferenças, analisando historicamente o tema da
medicalização; b) colaborar na construção de propostas de pesquisa e
atuação profissional que rompam com a lógica medicalizante; c)
articular pesquisadores e movimentos sociais no campo da saúde e da
educação no enfrentamento a medicalização da vida; d) discutir a
relevância da mídia na construção do debate sobre a medicalização; e)
apresentar abordagens críticas da psiquiatria e das neurociências
sobre o tema da medicalização.
No que se refere à Educação Física, as práticas nos Campi da
Universidade Estadual da Bahia (UNEB) tem remontado ás ações
tradicionais que envolvem os jogos universitários e afins. Neste cenário
as ações que integram estes jogos acabam por proporcionar avanços
nos processos educativos, na manutenção da saúde e cidadania dos
estudantes envolvidos. Este cenário pode e deve ser consolidado e
mantido no sentido de aumentar estes aspectos positivos e de aumento
de sinergia entre as partes envolvidas e a comunidade em geral.
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LABORATÓRIO PARA REABILITAÇÃO DO
EQUILÍBRIO CORPORAL

MARIA DA GLORIA CANTO DE
SOUSA

LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM DOENÇAS
CARDIOVASCULARES - LAEDCV

WILLIAM MENDES LOBAO

LIGA ACADÊMICA DE FARMACOLOGIA CLÍNICA E
FARMACOTERAPIA DA UNEB (LAFCLIN-UNEB)

ANIBAL DE FREITAS SANTOS
JUNIOR

O equilíbrio humano se dá a partir da interação entre os sistemas visual
proprioceptivo e vestibular, sob a coordenação do cerebelo. Quando
ocorre um desequilíbrio nesta relação, o sintoma tontura aparece. A
tontura é qualquer instabilidade no equilíbrio corporal. Pode se
manifestar através de escurecimento da visão, sensação de
afundamento, titubeios, vertigem, entre outros. Estudos referem que
cerca de 13% das crianças encaminhadas para avaliação audiológica
têm queixas de vertigem, e podem apresentar disacusias, zumbido,
sensação de plenitude auricular, bem como intolerância a sons
intensos associados às queixas vestibulares.
As estatísticas mostram ainda que 85% das tonturas são de origem
vestibular. A tontura constitui o segundo sintoma de maior prevalência
no mundo, perdendo apenas para o sintoma cefaleia, com relação à
freqüência, nos indivíduos até 65 anos de idade.
As doenças cardiovasculares representam uma importante causa de
morbi-mortalidade. Os conhecimentos da patologia e de seus fatores
de risco são de grande importância para o estabelecimento de medidas
de controle das doenças cardiovasculares.
A Liga Acadêmica de Enfermagem em Doenças Cardiovasculares
(LAEDCV) tem o potencial de proporcionar ao discente de Enfermagem
o protagonismo de seu processo de ensino aprendizagem ao
possibilitar a ampliação de seus conhecimentos teórico-práticos sobre
o cuidado de enfermagem aos indivíduos portadores de doenças
cardiovasculares.
Outro papel importante da LAEDCV é o de proporcionar ao aluno a
possibilidade de colaborar com a comunidade e serviço, no qual
estejam inseridos em práticas supervisionadas, na disseminação de
informações e cuidados á saúde em Doenças Cardiovasculares.
A Liga Acadêmica visa proporcionar ao estudante o desenvolvimento
de competências e habilidades relacionadas ao seguimento clínico,
farmacológico e terapêutico, sobretudo apoiado na identificação de
parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos de diversos fármacos
empregados na terapêutica clínica e baseando-se em evidências e
práticas clínicas, tendo como ponto de partida: Consensos, Protocolos
Clínicos, Guidelines, Artigos Científicos, Revistas Científicas e afins.
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LINHA DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO EM
ATIVIDADE FÍSICA - LEPEAF: PROGRAMA AÇÃO E
SAÚDE GUANAMBI

MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE
ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO DA UNEBCAMPUS VIII

MONITORIA DE EXTENSÃO - SAÚDE DO HOMEM
NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE:
CONSTRUINDO POSSIBILIDADES

Criada em 22/08/2001 no DEDC-XII a LEPEAF tem como objetivo geral
coordenar, orientar, promover e incentivar a realização de atividades de
estudo, pesquisa e extensão na área de atividade física relacionada a
saúde. Desenvolvendo diversos projetos mantendo a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, onde as intervenções nos
Programas de Saúde da Família com ações nos diversos grupos
populacionais contribuindo para a saúde pública. Entre outras
iniciativas apresentam destaques: O PROJETO VERÃO GUANAMBI,
MARCIUS DE ALMEIDA GOMES
atendimento a população, esclarecendo sobre a importância da
atividade física relacionada à saúde; LABORATÓRIO DE ATIVIDADE
FÍSICA E SAÚDE-LAFS, com atividades físicas para a população
carente; PROJETO ENVELHECER DE BEM COM A VIDA, com
conferencias e atividades físicas relacionada ao idoso, e recentemente
com os projetos AÇÃO E SAÚDE; JUNTOS PELO ESPORTE; E
TAEKWONDO:DA PEDAGOGIZAÇÃO AO TREINAMENTO; e diversos
estudos na forma de pesquisa e trabalhos de conclusão de curso.
Realizar manutenção periódica dos laboratórios a partir de
levantamento de material permanente e de consumo afim de
ERIKA DOS SANTOS NUNES
proporcionar um andamento efetivo das atividades de ensino pesquisa
e extensão desenvolvidas pelos discentes de graduação.
Projeto de extensão que objetiva sensibilizar homens para a expansão
e aprofundamento de práticas de cuidado e autocuidado à sua saúde,
além de construir possibilidades de práticas concretas voltadas aos
profissionais da Atenção Primária inseridas no contexto da
necessidade de concretização de ações acerca da Saúde do Homem.
Metodologicamente, o projeto se situa no contexto da construção de
práticas e desbravamento de possibilidades para concretização de
ações que priorizem a Saúde do Homem no SUS. Para tanto, será
IGOR BRASIL DE ARAUJO
construído um panorama com o perfil epidemiológico, sanitário, de
saúde - doença e qualidade de vida dos homens cadastrados nas
Unidade com e sem Saúde da Família do Município de Senhor do
Bonfim. Será aplicado o Planejamento Estratégico Situacional para
planejar as ações que possam fazer com que os homens aumentem a
sua preocupação com a sua saúde e fazer com que os serviços e
profissionais de saúde despertam para a demanda masculina de saúde
e doença.
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MONITORIA DE EXTENSÃO - PREVENÇÃO DA
DOENÇA RENAL CRÔNICA EM ADULTOS E IDOSOS
PORTADORES DE HIPERTENSÃO
ARTERIAL/DIABETES MELITTUS

MANUELA BASTOS ALVES

MONITORIA DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO POPULAR
NAS PRÁTICAS DA ESTRETATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA EM SENHOR DO BONFIM-BA: PROMOÇAO
DA SAÚDE, EMPODERAMENTO E CIDADANIA

IGOR BRASIL DE ARAUJO

MONITORIA DE EXTENSÃO PROJETO "SAMU NAS
ESCOLAS"

AGNETE TROELSEN PEREIRA

MONITORIA VOLUNTÁRIA EM QUÍMICA ANALÍTICA

WILSON SABACK DIAS DOS
SANTOS JUNIOR

A Doença Renal Crônica (DRC) refere-se a um diagnóstico sindrômico
de perda progressiva e geralmente irreversível da filtração glomerular.
Trata-se de uma patologia multicausal, tratável de várias maneiras,
controlável. No entanto é incurável, progressiva e tem elevada
morbidade e letalidade. Este estudo tem como objetivo geral orientar
usuários hipertensos e/ou diabéticos sobre a prevenção da Doença
Renal Crônica. Este projeto será desenvolvido em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação da cidade de Senhor do Bonfim, que
irá definir as Unidades de Saúde da Família de atuação do projeto. O
público alvo será composto por adultos e idosos cadastrados no
programa Hiperdia pertencente às Unidades de Saúde da Família,
além de profissionais de saúde dessas unidades. Estima-se envolver
em torno de 400 participantes. Estratégia de acompanhamento e
avaliação das atividades. A avaliação do projeto ocorrerá durante todo
período de execução do mesmo.
Esta monitoria se insere no projeto de Extensão que objetiva
concretizar práticas da Educação Popular em Saúde na Estratégia
Saúde da Família. Metodologicamente, o projeto se destina a
desenvolver ações pautadas no pensamento da Educação Popular em
Saúde (Pensamento Paulo Freire) a partir dos problemas de saúde da
comunidade, assim como aspectos pertinentes evolvidas no processo
saúde e doença da população adscrita pela Estratégia Saúde da
Família de Senhor do Bonfim-BA. Após reconhecidos os problemas de
saúde sóciosanitários, epidemiológicos, politicoeconômicos e
ambientais, serão formulados matrizes do Planejamento Estratégico
Situacional periodicamente e elaborados planos de ação para
concretização de oficinas de Educação Popular denominadas 'Rodas
de Cultura", realizadas pelos discentes e professor coordenador do
projeto em período disponibilizado para tal, tendo como cenário as
unidades das ESF do município.
ATRAVÉS DE DRAMATIZAÇÕES FEITAS COM OS ESTUDANTES O
PROJETO DE EXTENSÃO VISA A REDUÇÃO DE TROTES, VISTO A
ALTA INCIDÊNCIA NO SAMU DE SENHOR DO BONFIM
Fomentar o aprendizado prático de discentes na área de Química
Analítica
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MULTIPLICADORES DO CONHECIMENTO:
DOUTORES MIRINS E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
DESTINADA A FAMILIARES E PORTADORES DE
HAS E DM RESIDENTES NO DISTRITO SANITÁRIO
CABULA/BEIRU

HELENA MARIA SILVEIRA
FRAGA MAIA

NÚCLEO DE ESTUDOS E ORIENTAÇÃO
NUTRICIONAL AO ATLETA

MIRIAN ROCHA VAZQUEZ

NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM
GENÔMICA NUTRICIONAL E DISFUNÇÕES
METABÓLICAS (GENUT)

EDILENE MARIA QUEIROZ
ARAUJO

A despeito do preconizado na atenção básica e nas diversas
campanhas de incentivo à prevenção e o controle da HAS e do DM por
meio de hábitos saudáveis de vida, os dados sugerem dificuldades em
tornar efetivas as medidas de prevenção primária. O número de
agravos decorrentes destas patologias também não diminuiu nos
últimos anos prevalecendo elevada mortalidade, o que também sugere
falha nos processos de cuidados assistenciais. Uma das possíveis
causas para a baixa adesão terapêutica e efetivo controle dos fatores
de risco para agravos por estas doenças pode ser o baixo letramento
funcional em saúde por parte da população. As evidências científicas
tem apontado que as orientações destinadas a promover o autocuidado
podem não ser efetivamente compreendidas por usuários que têm
baixo letramento e deste modo tornar consultas e demais orientações
não efetivas. Todavia, dados sobre o letramento não foram ainda
estimados entre usuários do SUS no Distrito Sanitário Cabula Beiru.
Este projeto é uma proposta pedagógica que visa integrar as atividades
de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da nutrição esportiva no
Curso de Nutrição da Universidade do Estado da Bahia - UNEB..
Possui caráter permanente, gratuito, de cunho assistencial, pedagógico
e científico. Tem origem na intenção de que a Universidade, através
dos seus vários segmentos, atue de forma a contribuir para o
desenvolvimento do esporte na Bahia. O esporte é um fator importante
de inclusão social. Nessa perspectiva, espera-se que o NUCLEO DE
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL AO ATLETA (NONA) se constitua num
espaço de estudo reflexão e aprofundamento de temas referentes á
nutrição do desportista. No sentido de construir à integração do saber
científico com a prática do profissional a ser formado, acredita-se que o
profissional da área de Nutrição deve acrescentar a sua formação
acadêmica questionamentos que o levem a atuar de modo a
transformar a realidade e não somente adequar-se a ela.
Doenças Metabólicas, tais como, obesidade, diabetes e síndrome
metabólica são uma epidemia mundial de causas complexas, de forte
base genética e de etiologia multifatorial. Dentre as suas causas,
encontra-se a Resistência à Insulina (RI) que pode ser desencadeada
pela inflamação intestinal, devido à diminuição de incretinas, tal como,
o polipetídio insulinotrópico dependente de glicose (GIP). Um dos
gatilhos para esta resposta é má alimentação, que difere de pessoa a
pessoa. Assim, objetiva-se realizar pesquisa e extensão em Genômica
Nutricional e Alterações Metabólicas através de ensaios clínicos ou
outra metodologia. Os pacientes são acompanhados por equipe de
psicologia e todos os polimorfismos são avaliados por técnica de
PCR/RFLP ou PCR/ARMS. Os resultados serão analisados pelo
programa Epinfo e PEPI ver 4.0 e a adequação das freqüências
genotípicas dos polimorfismos através do programa Arlequin ver 2000.
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O BRINQUEDO NO HOSPITAL COMO
INSTRUMENTO DE CUIDADO A CRIANÇA.

O TEMPO NÃO PARA

OFICINA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A
TERCEIRA IDADE - PROGRAMA UATI

OFICINAS DE APOIO AOS FAMILIARES DE
CRIANÇAS COM ALTERAÇÕES DE LINGUAGEM
QUE ESTÃO EM ATENDIMENTO NA CLÍNICAESCOLA

Ao abordar a internação sob uma dinâmica integral também se deve
articular a esfera de cuidado biológico a um cuidado subjetivo. Para a
criança esta subjetividade expressa-se pela necessidade de manter
atividades cotidianas mesmo no ambiente hospitalar, como: interação
com a família, brincadeiras e atividades capazes de estimular o
desenvolvimento cognitivo e motor. Nesta lógica de atenção à criança e
ISAIANE SANTOS
em congruência com a ausência de brinquedoteca no Hospital Dom
BITTENCOURT
Antônio Monteiro, será desenvolvido atividade de extensão voltada
para minimizar os efeitos negativos da hospitalização. A proposta desta
ação compreende estruturar espaço físico disponível no hospital para a
realização de atividades lúdicas, programar semanalmente brincadeiras
com as crianças pelos discentes de enfermagem e utilizar o brinquedo
enquanto instrumento terapêutico para diminuir o estresse e
desconforto mediante procedimentos invasivos.
Este é um projeto de extensão na área de Atividade física para idosos,
vinculado ao Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação
OSNI OLIVEIRA NOBERTO DA
Especial e Educação Física Adaptada (GEPEFA), tendo como líder o
SILVA
professor Ms. Osni Oliveira Noberto da Silva, lotado no Departamento
de Ciências Humanas, campus IV da Universidade do Estado da Bahia.
• Desenvolver atividades focalizadas nos princípios da Educação
Nutricional voltados para a saúde.
• Discutir a importância da alimentação para assegurar a saúde e bemestar, enfatizando sua relação com as patologias de maior incidência
na Terceira idade.
ANA CRISTINA RODRIGUES
• Abordar sobre a escolha, seleção, conservação e higiene dos
MENDES
alimentos como práticas necessárias para a formação de bons hábitos
alimentares.
• Executar atividades teóricas e práticas voltadas para os aspectos
preventivos e educativos da alimentação como princípios básicos para
uma boa nutrição.
A linguagem possibilita a comunicação, a interação social, a
transmissão cultural, a vivência de pertencer a um grupo e a formação
de identidade. O desenvolvimento da linguagem é um processo de
aprendizagem, de construção de relações, de significados nos níveis
pessoal, social e cultural.
ANA REGINA GRANER FALCAO
Ter uma criança com alterações de linguagem gera angústia na família
e pode gerar conflitos que afetam a saúde da família e podem dificultar
as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Se
tais dificuldades não forem enfrentadas, comprometerão o futuro dessa
criança do ponto de vista emocional, social, cognitivo.
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OFICINAS DE LINGUAGEM E A LITERATURA
INFANTIL

OFICINAS DE LINGUAGEM ESCRITA: ABORDAGEM
EM GRUPOS TERAPÊUTICOS

OFICINAS PARA ADULTOS COM ALTERAÇÕES DE
LINGUAGEM

ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO
GRACE MEMORIAL HOSPÍTAL

A linguagem possibilita a comunicação, a interação social, a
transmissão cultural, a vivência de pertencer a um grupo e a formação
de identidade. O desenvolvimento da linguagem é um processo de
aprendizagem, de construção de relações, de significados nos níveis
pessoal, social e cultural. E o papel da Fonoaudiologia é ressaltar que
um dos aspectos essenciais para o ser humano ter saúde plena e estar
ANA REGINA GRANER FALCAO inserido com autonomia na sociedade em que vive, é ter a habilidade
de se comunicar efetivamente.
Pensamos em criar oficinas de linguagem com o uso da contação de
histórias, uma vez que com esta dinâmica poderíamos criar vários
grupos de crianças e esta estratégia possibilitaria que um número
maior de crianças fosse chamado para atendimento, minimizando
assim um grave problema da clínica-escola, que é a lista de espera.
O projeto tem como objetivos ressignificar e estabelecer relações
saudáveis com a linguagem escrita e construir com os participantes o
entendimento de que cada um tem sua própria história e aprende de
maneiras diferentes, a fim de favorecer o reconhecimento de suas
singularidades na busca pela superação das dificuldades de leitura e
JULIA ESCALDA MENDONCA
escrita. É composto por uma etapa de formação dos alunos
extensionistas e três etapas de atendimentos em grupos terapêuticos
com enfoque em atividades de leitura, escrita, reescrita e confecção de
produto final a ser determinado por cada grupo de participantes ao
longo do trabalho.
A comunicação humana possui dimensões que ultrapassam a esfera
biológica. Constitui-se em sistema complexo que envolve a expressão
corporal, a escrita e a comunicação verbal. Os distúrbios da
comunicação podem causar vários prejuízos, no próprio sujeito e em
seus familiares, influenciando as relações do sujeito com o meio em
que está inserido e sua auto-imagem, tendo implicações também no
ANA REGINA GRANER FALCAO processo de aprendizagem tanto formal quanto informal (GOULART E
CHIARI 2007).
Conforme Malschitzky (2008), falar bem e saber expressar-se já não é
mais um diferencial e sim uma obrigação no meio social. Diante disto, a
linguagem passa a ser um fator de exclusão social a partir do momento
que a maneira do indivíduo se comunicar e pronunciar as palavras se
torna alvo de discriminação e preconceito (NETO, 2011).
organizar o acervo documental do Grace Memorial Hospital. Trata-se
de preparar a documentação no sentido de “higienizá-la”, “classificá-la”
e digitalizá-la, disponibilizando-a para a pesquisa nas áreas de História,
Sociologia e Saúde, entre outras. Esse corpus documental foi doado à
Universidade do Estado da Bahia – UNEB/ Campus II, em 04 de abril
de 2012, após o encerramento definitivo das atividades do hospital. É
MARIA ELISA LEMOS NUNES
composto, principalmente, por prontuários e fichas médicas de
DA SILVA
pacientes atendidos na instituição entre os anos de 1955 e 1971.
Comporá o acervo documental do Laboratório de História da UNEB,
Campus II, propondo-se a ser um programa de treinamento de alunos
no manuseio de arquivos, bem como possibilitará à Universidade
socializar e democratizar o conhecimento, trocando saberes com a
comunidade.
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PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SALVADOR, A PARTIR DAS CONFERÊNCIAS
DISTRITAIS

LILIAN FATIMA BARBOSA
MARINHO

PERFIL DOS TRABALHADORES DO SUDOESTE DA
BAHIA

MAURO CESAR RIBEIRO DOS
SANTOS

PERFIL DOS AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM
SAÚDE NO DISTRITO CABULA-BEIRÚ: FATORES DE
RISCO ASSOCIADOS A SAÚDE PESSOAL E
COLETIVA

CARLA CARDOSO

Este projeto extensionista se propõe a oferecer oportunidade formativa
aos discentes do Departamento de Ciências da Vida do Campus I da
Universidade do estado da Bahia com o objetivo de Participar na
construção da conferência municipal de saúde de Salvador - Bahia, a
partir das conferências distritais. Será desenvolvido de março a julho e
prevê a seleção de 10 alunas/os de para atuar no processo
organizativo.
O presente projeto tem caráter social, intervencional sendo, realizado
em diferentes municípios da Mesorregião Centro-Sul BahianoMicrorregião Guanambi, através de oficinas direcionadas aos
trabalhadores de diferentes profissões exercidas nesta região. Serão
disponibilizadas um total de 120 vagas para quatro oficinas que terão
como temas: Riscos ocupacionais, Equipamentos de proteção
Individual, Relação interpessoal e Ergonomia. Para melhor
direcionamento dos temas, as vagas serão distribuídas igualmente em
quatro grupos: G1- profissionais da saúde, auxiliares de serviços
gerais, gari e manicure; G2 – mecânicos, pedreiros, marceneiros,
eletricistas, costureiros e motoristas; G3 – profissionais da educação e
setor administrativo; G4 – produtores rurais e profissionais que lidam
com radiação. As oficinas serão ministradas por professores e
acadêmicos que integram o projeto, tendo duração de 30 minutos cada
oficina e um total de 04 horas de evento. No início das oficinas será
realizada uma investigação diagnóstica mediante a utilização de um
questionário semiestruturado contendo questões sociodemográficas e
questões sobre doenças ocupacionais, mobiliário e estrutura física,
equipamentos de proteção individual, ergonomia e relação interpessoal
Considerando as questões da Promoção da Saúde e a formação de um
profissional capaz de ter a percepção das questões que envolvem a
qualidade de vida, não apenas como uma questão de “ausência de
doença”, mas como uma questão mais abrangente, a importância da
criação de grupos de trabalho em saúde que trabalhem na ampliação
dos conhecimentos gerais do corpo discente e da comunidade ao seu
redor, através da relação entre ensino e serviço, para tanto, os fatores
de risco aos quais essas comunidades possam estar submergidas,
esse trabalho tem como objetivo principal traçar o perfil dos fatores de
risco para os agravos da saúde no Distrito Sanitário de Cabula Beirú,
compreendendo que a condição de saúde é produzida nas relações
com o meio físico, econômico e sociocultural, identificando fatores de
risco à saúde pessoal e coletiva presentes no meio em que vivem.
Possibilitando assim a melhor qualidade de vida dos usuários.
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PERFIL ERGONÔMICO DOS TRABALHADORES DO
SUDOESTE DA BAHIA

MARCELA ANDRADE RIOS

PLANTAS MEDICINAIS

MILLENO DANTAS MOTA

PRÁTICAS E SABERES EM GESTALT-TERAPIA

LUDIMILA MOTA NUNES

O trabalho, enquanto categoria social expõe aqueles que o exercem a
múltiplos condicionantes de acidentes e doenças, existindo uma
interrelação entre o aspecto físico, com o aspecto social, refletindo
valores e regras da sociedade. Com a Lei Orgânica da Saúde nº.
8080/90, a saúde do trabalhador foi abarcada como um dos campos de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao desenvolver suas
atividades laborais, os trabalhadores estão expostos a diversos tipos
de risco e em diferentes proporções, a depender do ramo de atividade
econômica, posto de trabalho e adoção de medidas de segurança.
Quando o trabalhador detem a informação de quais riscos está exposto
em seu processo de trabalho, prevê-se que as adoção de medidas
preventivas de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho seja
mais afetiva. Nesse sentido, o projeto de extensão tem por objetivo
contribuir para a identificação de fatores no ambiente de trabalho que
possam gerar alterações na saúde dos trabalhadores.
O Projeto Plantas Medicinais propõe através de um conjunto articulado
de projetos implementar e desenvolver a pesquisa de plantas
medicinais e fitoterápicos na UNEB em atenção às Diretrizes da
Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Desde 2006,
após a publicação da Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos, vários esforços têm sido empreendidos para viabilizar
sua implantação. Sendo o Brasil o país com maior biodiversidade do
planeta, associada a uma rica diversidade étnica e cultural que detém
um valioso conhecimento tradicional associado ao uso de plantas
medicinais, tem o potencial necessário para desenvolvimento de
pesquisas com resultados em tecnologias e terapêuticas apropriadas.
O desenvolvimento desse projeto possibilitará, em ações futuras de
pesquisa, promover a inovação em saúde que se constitui a força
motriz para a melhoria do complexo produtivo, aumento de emprego e
redução da dependência externa para a aquisição de bens e produtos
em saúde.
Criada por F. Perls e colaboradores na década de 50, a Gestalt-terapia
é uma abordagem humanista-fenomenológica-existencial que se
propõe a estudar e cuidar das relações humanas, além de promover o
desenvolvimento de potencialidades. Este projeto vem atender uma
demanda dos estudantes de psicologia da UNEB campus I em
aprofundar seus conhecimentos e práticas sobre Gestalt-terapia assim
como oferecer à comunidade a oportunidade de vivenciarem oficinas
temáticas pautadas nesta abordagem psicoterápica numa perspectiva
de clínica ampliada.
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PRÁTICAS EM LABORATÓRIOS DE ENFERMAGEM

GABRIELA CARDOSO
MOREIRA MARQUES

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E NOVAS ABORDAGENS
EM SAÚDE - PSICOMEDICINA, COMO A MENTE
PODE CURAR O CORPO

MARIA JOSE ETELVINA DOS
SANTOS

PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES
EM IDOSOS DE UMA UNIVERSIDADE ABERTA DA
TERCEIRA IDADE

SILVANA LIMA VIEIRA

Laboratório é um lugar de trabalho, para estudantes e pesquisadores,
lugar de experimentação onde se constitui no cenário estratégico e
valioso no desenvolvimento das práticas, tendo em vista o
desenvolvimento de competências a partir da aquisição de
conhecimentos, habilidades e atitudes próprias para o exercício da
profissão. O grau de complexidade que envolve o cuidado à saúde
individual e coletiva faz da enfermagem uma profissão que requer
habilidade e destreza no desenvolvimento de determinados
procedimentos que exijam dele o conhecimento científico que dá
suporte e destreza para a execução livre de riscos para o cliente, ele
próprio, a equipe de saúde e a comunidade, e atitudes, relacionadas
aos aspectos éticos, políticos e filosóficos da enfermagem. O processo
ensino-aprendizagem cria as oportunidades que permitam acadêmicos
vivenciar as situações que os levem a adquirir as necessárias
competências para o exercício do cuidar de modo a favorecer a
formação deste profissional.
Baseado na relação Psique - cérebro - órgão, novas áreas da ciência
desenvolvem a Psicomedicina – sistema terapêutico que está
revolucionando a arte de curar. A mente e a psique podem curar o
corpo. Podem também matá-lo, dependendo do conteúdo do conflito,
da qualidade dos pensamentos e das emoções que a pessoa gera
dentro de si. É com o propósito de apresentar, aos futuros profissionais
de saúde da nossa instituição, novas práticas de cuidado com o fim de
conhecerem e assim poderem escolher que abordagem ou prática
melhor se adequa ao cuidado com o outro e ao seu propósito de vida
que estamos oferecendo este curso de extensão, uma vez que, estas
informações não constam em nenhuma disciplina ou ementa do curso
de graduação dos estudantes, e sob pena de ficarmos obsoletos ou
ignorantes das políticas publicas do Ministério da Saúde relativo às
Práticas Integrativas e Complementares no SUS, local provável de
atuação de nossos formandos em saúde.
Projeto de extensão universitária que tem como objetivo geral
sensibilizar idosos cadastrados na Universidade Aberta à Terceira
Idade (UATI) da UNEB Campus I quanto à prevenção das
complicações cardiovasculares. O método utilizado é pesquisa-ação, a
partir de atividades de educação em saúde, desenvolvida na
UATI/Campus I- UNEB. As atividades são realizadas às segundasfeiras, no horário da aula dos idosos e as atividades de planejamento e
de revisão sistemática sobre a temática durante a semana, com os
graduandos em enfermagem.
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PREVINIR É O MELHOR REMÉDIO

BARBARA TEIXEIRA
CARVALHO

PROGRAMA DE CUIDADO FONOAUDIOLOGICO
PARA ADULTOS E IDOSOS NA CLINICA-ESCOLA DO
CURSO DE FONOAUDIOLOGIA DA UNIVERSIDADE
DO ESTADO DA BAHIA – UNEB

RINA TEREZA DANGELO
NUNES

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO
PARA A SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE PET/VS 2013/2015

ISAIANE SANTOS
BITTENCOURT

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde
pública no Brasil e no mundo.Ela é um dos mais importantes fatores de
risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
cerebrovasculares e renais,sendo responsável por pelo menos 40%
das mortes por acidente vascular cerebral, por 25% das mortes por
doença arterial coronariana e, em combinação com o diabete,50% dos
casos de insuficiência renal terminal.(BRASIL,2006)
A principal relevância da identificação e controle da HAS reside na
redução das suas complicações, tais como: Doença cérebro-vascular,
doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença renal
crônica, doença arterial periférica.Modificações de estilo de vida são de
fundamental importância no processo terapêutico e na prevenção da
hipertensão.Com a perspectiva de identificar precocemente a HAS bem
como aumentar a adesão ao tratamento dos hipertensos que
frequentam a Unidade Básica de Saúde é que se dá o desenvolvimento
desse projeto.
A atuação na Clínica-escola do Curso de Fonoaudiologia da
Universidade do Estado da Bahia nas práticas de formação curricular é
perpassada, muitas vezes, por sentimentos de impotência e angústia
frente aos limites reais de atendimento a população. As atividades
regulares da graduação em Fonoaudiologia desenvolvidas na Clinicaescola são insuficientes para atender a enorme demanda por esses
atendimentos. Demandas que deveriam ser atendidas pelos serviços
do Sistema Único de Saúde (SUS), mas que ainda são insuficientes em
nosso Estado.
Reconhecemos as diversas dificuldades de linguagem oral e escrita
que afetam diferentes faixas etárias e optamos neste projeto pelo
desenvolvimento de um programa de extensão voltado ao cuidado
fonoaudiológico às pessoas adultas e idosas nos vários níveis de
assistência diante da observação de que as ações dirigidas a esta faixa
etária são mais restritas uma vez que prevalece a assistência a
infância.
A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada pelo treponema
pallidum e transmitida através das vias: sexual, parenteral e vertical.
Quando adquirida na gestação pode infectar o feto, por via
transplacentária durante a gravidez ou hematogenicamente no parto.
(TALHARI; CORTEZ, 2009). Para atrelar estes elementos, a
UNEB/Campus VII tem o papel contribuir com pesquisa e atuação nos
serviços de Senhor do Bonfim-BA, de forma a favorecer a eliminação
da sífilis. A articulação entre o serviço de saúde e a universidade
direciona para a necessidade de criar estratégias capazes de contribuir
com a eliminação da sífilis. Dentre estas estratégias tem-se a
realização de pesquisa de levantamento para diagnosticar a situação
atual do município, com a identificação dos respectivos fatores de
relevância para a continuidade da doença, para assim traçar medidas
fundamentadas na realidade loco-regional. .
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PROGRAMA DE EXTENSÃO DA SEPSE:
PREVENÇÃO, CONTROLE E REDUÇÃO DE DANOS

JESSICA LANE PEREIRA
SANTOS

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM NOVO
LABORATÓRIO DE GENÉTICA MOLECULAR
HUMANA

DOMINGOS LAZARO SOUZA
RIOS

PROJETO DE EXTENSÃO DE FISIOTERAPIA E
REUMATOLOGIA

GIOVANA ROSSI FIGUEIROA

A sepse é vista como uma doença desafiadora, em decorrência da sua
alta incidência, letalidade e custos elevados, sendo a principal causa
de mortalidade em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) (HENKIN et al.,
2009).
Com resultados tão expressivos na morbimortalidade da sepse, é
fundamental a existência de estudos que propaguem o conhecimento
da doença, bem como de novas pesquisas que busquem realces na
identificação precoce da sintomatologia (SALES JÚNIOR, 2005).
Nesse sentido, o Programa de Extensão em questão visa capacitar
estudantes e profissionais de enfermagem na identificação precoce do
quadro séptico, de modo que através da rápida intervenção, possamos
ajudar a prevenir que a doença evolua para os estágios mais
avançados.
Em virtude do grande avanço dos estudos genéticos e principalmente
de polimorfismos ligados a doenças crônicas e de forte impacto na
sobrevida humana foi criado o grupo de pesquisa Variabilidade
Humana, Genômica Nutricional e Disfunções Metabólicas (GENUT) da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), cadastrado e autorizado
pelo CNPQ. O grupo estuda a Variabilidade Genômica relacionada ao
Metabolismo, Dislipidemias, Diabetes Mellitus, Obesidade, Síndrome
Metabólica, e Doenças Cardiovasculares em população Afro-Brasileira.
Com os avanços na Genética, tem surgido a necessidade de aulas
práticas mais elaboradas, pesquisas mais avançadas que possam
trazer maiores conhecimentos nas áreas de interesse. Porém no
espaço que hoje comporta o laboratório de Genética Molecular e
Humana da UNEB, isto não tem sido mais possível.
Este projeto de extensão em Fisioterapia foi concebido com o princípio
de poder dar continuidade as atividades de assistência à comunidade
Unebiana do campus I nas áreas da fisioterapia em ortopedia,
traumatologia e reumatologia oferecida através da disciplina do 8º
semestre do curso de fisioterapia, denominada de estágio
supervisionado I.

SAÚDE

DEDCXII - Departamento de
Educação - Campus XII Guanambi

SAÚDE

DCVI - Departamento de
Ciências da Vida - Campus I Salvador

SAÚDE

DCVI - Departamento de
Ciências da Vida - Campus I Salvador

PROJETO DE EXTENSÃO EM ATENÇÃO INTEGRAL
Á SAÚDE DO ADOLESCENTE.

TATIANA BARRETO PEREIRA
VIANA

PROJETO DE EXTENSÃO: EXERCÍCIO FÍSICO E
QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE

GLAUBER SA BRANDAO

O Projeto Interdisciplinar em Atenção Integral a Saúde do Adolescente
será desenvolvido com grupos de adolescentes de comunidade de
baixa renda no município de Guanambi, que freqüentam o
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI,
tendo como objetivo promover atenção integral à saúde do
adolescente, visando a promoção da saúde e a prevenção de agravos,
proporcionando maior instrução dos mesmos acerca de temas gerais
muito comuns a essa faixa etária com a atenção especialmente voltada
aos aspectos preventivos. Serão realizadas atividades como
dinâmicas de grupo, roda de conversa e ofícinas, tendo como principal
objetivo motivar a construção da autonomia dos sujeitos por meio da
socialização de saberes e da reflexão voltada para a ação. Envolvendo
um conjunto de trocas de experiências, conversas, discussão e
divulgação de conhecimentos entre os envolvidos nesta metodologia.
Neste projeto serão abordados temas como o Estatuto da Criança e do
Adolescente, Crescimento e desenvolvimento, Imunizações,
Sexualidade e saúde reprodutiva, Família, Drogas, Violência e maustratos. O projeto poderá contribuir para ampliar o conhecimento
cientifico e instrumentalizar o planejamento de intervenções dos
enfermeiros, a assistência a saúde do adolescente constituindo-se em
ferramenta para o desenvolvimento de ações na prevenção de riscos e
promoção da saúde, aos adolescentes do Município de Guanambi. A
experiência permitirá conhecer a cada dia as peculiaridades do grupo e
planejar orientações compreensíveis e significativas aos adolescentes.
O envelhecimento é um processo natural, progressivo e irreversível
que proporciona alterações biopsicossociais que modificam a
capacidade funcional do idoso, reduzindo sua vitalidade e interferindo
no seu dia a dia. Estas alterações o tornam progressivamente
dependente do auxílio de terceiros para a realização de tarefas
indispensáveis como as atividades da vida diária (AVD). A capacidade
de realizar as AVD reflete o nível de autonomia que o idoso tem assim
como o estilo de vida que possui. O exercício físico pode atuar como
um excelente coadjuvante na independência do idoso por aumentar a
força muscular, a agilidade e a flexibilidade, além de aperfeiçoar a
coordenação e o equilíbrio, contribuindo na promoção da qualidade de
vida. O objetivo desta extensão é proporcionar, por meio do exercício
físico sistemático, melhor qualidade de vida aos idosas frequentadores
da UATI. Será realizada na UNEB, DEDC – VII.

SAÚDE

DEDCXII - Departamento de
Educação - Campus XII Guanambi

SAÚDE

DEDCVII - Departamento de
Educação - Campus VII Senhor do Bonfim

PROJETO DE MONITORIA DE ENSINO: DISCIPLINA
PROCESSO DE CUIDAR FUNDAMENTAÇÃO E
PRÁTICA

TATIANE PINA SANTOS

PROJETO DE MONITORIA DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA PARA FISIOTERAPIA NO CENTRO
DE REFERÊNCIA DE DIABETES E
ENDOCRINOLOGIA DO ESTADO DA BAHIA
(CEDEBA – SESAB)

LORENA BARRETO ARRUDA
GUEDES

PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO - SAÚDE E
CORRUPÇÃO: SUPORTE PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA
BAHIA

ROGERIO PEREIRA

PROJETO FARMÁCIA ESCOLA

MARCELO NEY DE JESUS
PAIXAO

A monitoria contribui para a integração da teoria e prática enquanto
instrumentos de desenvolvimento da práxis do futuro profissional. Além
de cooperar para o favorecimento do relacionamento docente e
discente, com a troca de conhecimentos e vivências sobre uma área de
atuação como bacharel, especificamente na enfermagem, este
envolvimento permitirá fornecer além do experenciado nas salas de
aula, ao favorecer a organização do conhecimento sobre a
fundamentação do cuidar sob a ótica do diálogo e participação ativa
nas atividades práticas. Assim, as relações estabelecidas com a
presente disciplina almejam construir com o discente os laços
necessários, para o desenvolvimento do enfermeiro com base na
proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso. Ao
fomentar os aspectos humanísticos, críticos e reflexivos como basilares
na consolidação das características de liderança, comunicação,
tomada de decisões, administração/gerenciamento e educação
permanente(CNE,2001).
Hoje na Bahia, o Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia CEDEBA possui na sua Estrutura ambulatórios nas diversas áreas da
endocrinologia, como diabetes e obesidade funcionando desde a
criação deste Centro, há 20 anos. O fisioterapeuta tem tido papel
importante nestas abordagens. É filosofia do CEDEBA também, o
desenvolvimento de ensino e pesquisa. Por este motivo o projeto de
parceria da monitoria de fisioterapia com a UNEB proporciona aos
monitores de fisioterapia, a oportunidade de inserção, na assistência
preventiva a problemas da saúde pública, sob a supervisão de um
profissional da fisioterapia com experiência acadêmica e vínculo de
docência com a UNEB. .
Este trabalho consiste em gerar melhores meios para se treinar os
alunos interessados na análise quantitativa de fenômenos sociais.
Procura-se ensinar aos alunos métodos de previsão e de tomada de
decisão, utilizando-se do instrumental e da posse de tabulações sobre
aspectos ligados à economia da Saúde e à economia da Corrupção
Trata-se inicialmente de uma atividade de Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D), mas que com o decorrer dos resultados terá algumas atividades
de caráter extensivo.
A Farmácia Escola é um estabelecimento de saúde que, desenvolve
atividades de ensino, pesquisa e extensão na dispensação de
medicamentos, cosméticos e correlatos. A implantação da farmácia
Escola se mostra um projeto estratégico que possibilita desde a
formação profissional até a geração de recursos através de suas
atividades de extensão que permitam serem reinvestidas no curso de
farmácia. Esta estrutura beneficiará tanto os acadêmicos do Curso de
Farmácia como a comunidade; permitindo destaque da UNEB perante
o MEC e outras Universidades nacionais. A finalidade da Farmácia
Universitária é servir de campo prático das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, visando o aperfeiçoamento acadêmico como
instrumento de integração do aluno a prática farmacêutica.
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PROJETO INTERDSCIPLINAR DE ATENÇÃO A
SAUDE AO PORTADOR DE ENXAQUECA

ANA PATRICIA PASCOAL
QUEIROZ

PROJETO MONITORIA DE EXTENSÃO EXERCÍCIO
FÍSICO E QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA
IDADE

GLAUBER SA BRANDAO

PROJETO VERÃO

DEYVIS NASCIMENTO
RODRIGUES

PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA

ROBERTO RODRIGUES
BANDEIRA TOSTA MACIEL

A migrânea (enxaqueca) se destaca pelo elevado consumo de recursos
de saúde, consultas, cuidados médicos e gasto farmacêutico, além de
ser uma das morbidades que gera maior autoconsumo de
medicamentos. Tal realidade demonstra que estratégias precisam ser
postas em prática para promoção do uso racional dos medicamentos
em pacientes portadores de migrânea a fim de assegurar a conquista
dos objetivos terapêuticos de forma eficaz e segura. A prática da
Atenção Farmacêutica tem despontado como modelo de prática para
satisfazer as necessidades dos pacientes relacionadas à
farmacoterapia, auxiliando-os na conquista dos objetivos terapêuticos.
Porém, quando se trata de pacientes com dor crônica, a abordagem de
uma equipe multidisciplinar, atuando de forma inter-relacionada auxilia
na redução das crises, readaptação e reabilitação social e profissional.
O envelhecimento é um processo natural, progressivo e irreversível
que proporciona alterações biopsicossociais que modificam a
capacidade funcional do idoso, reduzindo sua vitalidade e interferindo
no seu dia a dia. Estas alterações o tornam progressivamente
dependente do auxílio de terceiros para a realização de tarefas
indispensáveis como as atividades da vida diária (AVD). A capacidade
de realizar as AVD reflete o nível de autonomia que o idoso tem assim
como o estilo de vida que possui. O exercício físico pode atuar como
um excelente coadjuvante na independência do idoso por aumentar a
força muscular, a agilidade e a flexibilidade, além de aperfeiçoar a
coordenação e o equilíbrio, contribuindo na promoção da qualidade de
vida. O objetivo desta extensão é proporcionar, por meio do exercício
físico sistemático, melhor qualidade de vida aos idosas frequentadores
da UATI. Será realizada na UNEB, DEDC – VII.
O Projeto Verão busca oferecer um ambiente voltado à prática de
atividade física orientada e de união entre o Ensino universitário e a
Extensão à comunidade. Para tanto, os discentes vinculados ao
componente "Fundamentos teóricos e metodológicos da avaliação
funcional" tem a oportunidade de vivenciarem durante o Projeto
conteúdos trabalhados ao longo do semestre. Além disso, o acesso
gratuito e a realização em parceria com a Prefeitura Municipal de
Guanambi possibilita o acesso da comunidade a atividades
relacionadas ao contexto de Saúde Pública.
Estruturar ; prescrever e monitorar programas de atividade física para
servidores técnicos administrativos da Universidade do Estado da
Bahia.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DO RISCO
CARDIOVASCULAR EM ESCOLARES DE
GUANAMBI-BA

PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NA
TERCEIRA IDADE: ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E/OU
EXERCÍCIOS FÍSICOS NO CENTRO DE
ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
(COAFIS) PARA COMUNIDADE DE GUANAMBI/BA.
PSICANALISE NA COMTEPORANEIDADE

PSICOLOGIA DA ARTE: CONTRIBUIÇÕES
TERAPÊUTICAS E EDUCACIONAIS

QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
À SAÚDE EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE
SENHOR DO BONFIM

Os hábitos de saúde do adulto são alicerçados na infância e estão
diretamente atrelados à influência familiar e cultural. As crenças dos
pais, das mães e de educadores relacionados à prevenção dos fatores
de risco cardiovascular tanto podem promover a saúde das crianças
como influenciá-la negativamente. Considerando esses aspectos, o
objetivo geral desse estudo será Promover a saúde do escolar por
meio de oficinas realizadas nas escolas de primeira a quarta séries
DANIELA SOUSA OLIVEIRA
municipais de Guanambi-Ba como dispositivo para prevenção do risco
cardiovascular. Serão realizadas reuniões junto à Secretaria de
Educação, coordenadores e professores explicando as ações que
serão desenvolvidas no projeto; Reunião com os pais para explicar as
ações a serem realizadas; Realização de oficinas e atividades
educativas; Avaliação das ações; Realização de trabalhos baseados
nos resultados obtidos por meio do curso a fim de fomentar a pesquisa.
O presente projeto, através de ações educativas, oficinas e vivências
corporais, pretende somar-se às ações já instituídas na UATI para
contribuir para a promoção de saúde e melhora da qualidade de vida
ALINA MENDES DE FARIA LINS dos idosos atendidos pela mesma. As atividades serão realizadas ao
longo da semana, com programação combinada com os gestores da
UATI, incorporando-se à sua programação, o que enriquecerá as
vivências corporais oferecidas ao público alvo, formado por idosos.
O Projeto busca proporcionar uma melhora na qualidade de vida dos
DEYVIS NASCIMENTO
frequentadores através da prática regular e sistematizada de exercícios
RODRIGUES
físicos, além de contribuir sistematicamente para o desenvolvimento
intelectual e profissional dos futuros profissionais de Educação Física
LILIAN DARZE DE ARAUJO
GOES

Através dos conceitos principais da psicanalise contribuir para a
compreensão acerca da estrutura da personalidade do individuo.

- Realizar ampla e aprofundada pesquisa teórico-bibliográfica sobre as
interfaces e pontos de convergência e relação entre os campos da
Psicologia, da Arte e da Educação, com o objetivo de construir um
corpus teórico que oriente trabalhos práticos de extensão e que
direcione outras pesquisas sobre o tema.A partir da construção do
JOAO BATISTA PEREIRA NETO corpus teórico a que se propõe o presente projeto, será possível
realizar um trabalho que contribua para a formação dos estudantes
unebianos, com a perspectiva de apoiar a reflexão crítica sobre as
práticas de ensino-aprendizagem existentes no campo da educação e
que dê subsídios para uma formação pessoal e profissional com
aprofundamento ético e inovador.
Pesquisa qualiquantitativa por coleta de dados nas Unidades de Saúde
da Família (USF) do município de Senhor do Bonfim, realizada por
meio de entrevistas semiestruturadas baseadas no Manual do
ALVARO LUIS MULLER DA
Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde, a partir de
FONSECA
população selecionada por conveniência em visitas às USF do
município. Análise estatística descritiva dos dados e discussão
posterior para obter um quadro da qualidade do atendimento da EABS
em Senhor do Bonfim.
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QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO GELO
UTILIZADO PELOS PESCADORES PARA
CONSERVAÇÃO DO PESCADO NA CIDADE DE
XIQUE-XIQUE-BA

RITA MARIA COSTA WETLER
TONINI

QUEM CUIDA, SE CUIDA (RECOMENDAÇÕES
VACINAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE:
CONSCIENTIZANDO AS FUTURAS GERAÇÕES)

LIVIA SOUZA PUGLIESE

RECEPÇÃO ACADÊMICA DE ENFERMAGEM

CLEUMA SUELI SANTOS SUTO

Muitos pescadores utilizam o gelo para a conservação dos peixes,
evitando sua deterioração. Cabe salientar, que o resfriamento retarda o
crescimento bacteriano, porém, não mata as bactérias presentes no
alimento. Assim, a água utilizada para fazer o gelo, influencia
diretamente a qualidade, podendo contaminá-lo, e este, contaminar o
pescado, acarretando em infecções alimentares, que são causadas por
vários tipos e bactéria, mas as principais são conhecidas como
coliformes. Este projeto objetiva realizar a análise de coliformes totais e
fecais por meio da técnica de tubos múltiplos, estimando o número
mais provável (NMP) de bactérias presentes nas amostras de gelo
coletadas junto aos pescadores. Com base nos resultados obtidos
neste projeto, pretende-se realizar a conscientização dos pescadores,
visando à melhoria da qualidade do pescado fornecido ao consumidor,
e, em função disso, diminuir as ocorrências de infecções alimentares
ocasionadas pelo consumo de peixes contaminados.
Os trabalhadores da saúde estão expostos a maior risco de aquisição
de doenças infecciosas, sendo a vacinação um dos principais
mecanismos de prevenção. Entretanto, há falta de informação dos
próprios profissionais da saúde quanto às vacinas ocupacionais,
mecanismos, riscos e benefícios da vacinação. A não adesão a um
correto esquema vacinal acarreta em maior risco não apenas de
infecção, mas também de transmissão de doenças infecciosas, com
impacto não apenas individual, mas na saúde da coletividade. Desta
forma, são urgentes e necessárias ações que busquem a
transformação, pela educação, dos estudantes de graduação da área
da saúde; informando-os, sensibilizando-os e conscientizando-os
quanto ao tema. Assim, este projeto buscará atuar mediante múltiplas
ações extensionistas, tendo como público-alvo os estudantes de
graduação dos cursos da área da saúde da UNEB, contribuindo para a
modificação de uma realidade de alta exposição a riscos laborais pelos
profissionais da saúde.
O momento de ingresso do estudante na Universidade é um momento
que reúne elementos significativos para a vida, desde a etapa do
vestibular como também a possibilidade de realização profissional.
Neste momento, o estudante percebe um novo mundo repleto de
descobertas acadêmicas e possibilidades que vão muito além da
escolha profissional. A opção pelo curso perpassa por uma diversidade
de elementos carregados de significados e de expectativas quanto ao
futuro, como independência e melhora das condições de vida. Pela
primeira vez propõe-se um momento de recepção acadêmica – a
Calourada - um momento no qual o estudante ingressante e veterano
tem a oportunidade de trocar experiências e vivências e discutir sobre
seus anseios e expectativas acerca da profissão, da universidade e da
realidade em que estamos inseridos. È um momento em que o
estudante recém-chegado é “abraçado” pela comunidade acadêmica
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REDE SOCIAL VIRTUAL DE SAÚDE EM ESCOLAS

AUGUSTO CESAR COSTA
CARDOSO

SAMU NAS ESCOLAS

TATIANE PINA SANTOS

SAÚDE DO TRABALHADOR

CRISTIANE CAVALCANTI
MOREIRA

O projeto de extensão aventa a criação de uma rede social virtual de
saúde nos setores de educação e de saúde composta por alunos e
professores da UNEB junto a alunos e professores de escolas
estaduais do município de Salvador. Tal parceria interinstitucional
possibilitará que alunos e professores, uma vez conectados em rede
através do uso de internet (ex.: facebook), estejam integrados e
compartilhem informações de saúde de diversos campos profissionais,
coletivizando a disseminação de conhecimentos em uma linguagem
acessível. Esta rede social virtual complementa as estratégias
educacionais de saúde nas escolas estaduais e contribui na melhoria
dos cuidados de saúde e da cidadania. No SUS, a universalização
pressupõe o amplo acesso a informações. É importante destacar que a
extensão de redes sociais virtuais na saúde funciona como facilitadora
do acesso aos cuidados de saúde e dos direitos de cidadania.
O SAMU-192 destina-se ao atendimento de urgência e emergência nas
residências, locais de trabalho e vias públicas. O socorro é feito após
chamada gratuita para o telefone 192. A ligação é atendida por
técnicos na central de regulação que imediatamente transferem o
telefonema para o médico regulador. Esse profissional faz o
diagnóstico da situação e inicia o atendimento no mesmo instante,
orientando o paciente ou a pessoa que fez a chamada sobre as
primeiras ações (BRASIL, 2003). Diante dos fatores que impedem que
o serviço seja efetuado em tempo hábil, o trote é o maior vilão do
serviço de urgência em todo país. Um levantamento inédito do
Ministério da Saúde realizado em 2008, publicado pelo site Terra
(2008), mostra que quase 40% das ligações recebidas pelo Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192), em todo o País no ano
passado, eram trotes. Das 7,2 milhões de chamadas recebidas pelo
serviço em 2007, 2,7 milhões eram falsas. A ligação ao 192 é gratuita.
Segundo o Ministério, as crianças são as principais responsáveis pelos
trotes. O SAMU Metropolitano do Rio Grande do Sul liderou o índice de
trotes no País, com 78% de ligações falsas, somando 1.362 milhões de
um total de 1.745 milhões, aponta o levantamento do Ministério da
Saúde. Segundo a Coordenação Nacional do SAMU, os trotes
prejudicam os serviços por congestionar as linhas telefônicas e causar
saídas indevidas de ambulâncias. Alguns serviços já encaminham à
polícia os números de celulares dos autores do trote. O Código Penal
Brasileiro, no artigo 266, prevê detenção de um a três anos e multa
àquele que perturbar o serviço telefônico (TERRA, 2008).
Com o intuito de combater e evitar os trotes em Senhor do Bonfim, o
Projeto SAMU nas Escolas, procura promover a educação e
conscientização das crianças, mostrando os prejuízos provocados
pelos trotes
Auxiliar, capacitar e ajudar os alunos numa prática de educação em
saúde, colaborando com a prevenção de patologias na área de saúde
do trabalhador.
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SAÚDE DO TRABALHADOR INFORMAL DO
COMÉRCIO

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR:
UMA INTERVENÇÃO

SAÚDE LÁ EM CASA- SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
DOMICILIAR

SAÚDE QUILOMBOLA: RESGATE DA QUALIDADE
DE VIDA

O trabalho informal vem se constituindo como uma saída para os
indivíduos que buscam meios de garantir sua subsistência e de sua
família. Porém, tais trabalhadores, entre eles aqueles inseridos no
ramo do comércio, encontram-se, muitas vezes, tangenciados das
estatísticas oficias a respeito das características de saúde, e de
atividades voltadas a prevenção e promoção da saúde. Nesse sentido,
o projeto tem por objetivo contribuir com a prevenção de agravos e
MARCELA ANDRADE RIOS
eventos e agravos que possam afetar a saúde dos trabalhadores
informais do comercio. Para tal será desenvolvido um projeto de
caráter social, de cunho intervencionista junto aos trabalhadores do
Centro de Abastecimento de Guanambi. As atividades serão
desenvolvidas por meio de palestras e entrega de materiais
explicativos sobre os fatores de risco no processo de trabalho e
necessidade de adoção de medidas preventivas, especialmente
voltadas para os acidentes de trabalho.
Na sociedade atual, onde atividades laborais em grande parte estão
associadas à produtividade, o bem-estar do trabalhador muitas vezes é
ignorado. Este projeto busca trazer à discussão a questão da qualidade
de vida e saúde do trabalhador, promovendo ações em que o aspecto
ALINA MENDES DE FARIA LINS
do cuidar esteja relacionado à promoção e prevenção em saúde. Os
participantes da intervenção serão avaliados e a abordagem, embora
em grupo, buscará contemplar as individualidades e contextos onde
cada um esteja inserido no seu ambiente de trabalho.
Este é um projeto do tipo integradode extensão universitária e de
pesquisa que tem por objetivo principal realizar atividades de extensão
e de pesquisa sobre a assistência domiciliar conhecendo os cuidadores
e os pacientes/clientes egressos hospitalares em seus domicílios. O
ELAINE DE OLIVEIRA SOUZA trabalho terá caráter quanti-qualitativo, com pesquisa exploratória e de
FONSECA
campo, embasada em análise de informações referentes ao tema de
estudo. Espera-se que este trabalho contribua para a promoção da
saúde no âmbito domiciliar e proporcione melhoria da qualidade da
assistência prestada a estes usuários do Serviço de Assistência
Domiciliar (SAD).
O Projeto Saúde Quilombola – Resgate da Qualidade de Vida será
desenvolvido no município de Senhor do Bonfim, na comunidade
quilombola de Tijuaçu. Surgiu de uma parceria entre a Universidade do
Estado da Bahia, Campus VII Senhor do Bonfim e a Estratégia de
Saúde da Família de Tijuaçu. Partindo do pressuposto de que ações de
saúde e educação estão extremamente vinculadas com qualidade de
ELIANA DO SACRAMENTO DE
vida, utilizarse-á uma metodologia participativa e interdisciplinar com
ALMEIDA
foco na educação em saúde. Apresenta como objetivo geral resgatar a
qualidade de vida, através do desenvolvimento de ações de promoção
da saúde e prevenção de doenças. Em linhas gerais, espera-se
alcançar uma mobilização da comunidade em torno da solução de seus
problemas, criando subsídios para melhoria de sua qualidade de vida
trabalhando por meio da Educação em Saúde.
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SAÚDE UNIVERSITÁRIA – AÇÕES DE PROMOÇÃO E
PREVENÇÃO PARA O BEM-ESTAR

JAINE KARENY DA SILVA

SEGURANÇA DO PACIENTE: UM DESAFIO NOSSO

EDENISE MARIA SANTOS DA
SILVA

SENSIBILIZAÇÃO DE BOLSISTAS DO PERMANECER
SUS PARA O ACOLHIMENTO

THADEU BORGES SOUZA
SANTOS

SERVIÇO DE PSICOLOGIA

LIDIA MARIA DE MENEZES
PINHO

Este projeto de extensão universitária tem como objetivo principal
realizar discussões referentes à saúde no ambiente acadêmico com
situações voltadas para medidas de prevenção a agravos, ressaltando
que semestre de 2015.1 será abordado situações de emergências na
Reanimação Cardiopulmonar e nos Acidente Vascular Cerebral.
Apresenta como público alvo os discentes e docentes de diversos
cursos, técnicos administrativos e se estende à população geral
indiretamente. Dentro do universo acadêmico há necessidade de
realizar discussões referentes à saúde, destacando nesse momento a
universidade se tratar de um ambiente de reflexões e discussões, para
realizar mudança de atitudes na população como todo. Dentro deste
Campus apresentamos discentes e docentes de diversas áreas de
atuação, podendo utilizar essa população como articulador.
A saúde é um componente essencial à vida humana. Pensa-se na
qualidade em saúde como algo que deve ter permeado o atendimento
desde que se faz saúde, pois é pouco provável que se atue sobre a
vida de outros seres humanos sem pensar em fazê-lo da melhor
maneira possível. Nesse contexto, a segurança do paciente é um
componente crítico em saúde e se configura como aspecto essencial
de um serviço de qualidade. O projeto se justifica como um espaço de
ações extensionistas de cunho educativo e científico que através de
seminários aborda o tema segurança do paciente. Objetivo:Sensibilizar
discentes e profissionais da área de saúde quanto aos aspectos
relevantes da segurança do paciente num enfoque multiprofissional.
Metodologia: seminários pautados nos seis protocolos básicos para
segurança do paciente do Ministério da Saúde: Identificação do
paciente; Prevenção de Úlcera Por Pressão; Higiene das Mãos;
Prevenção de Quedas;Cirurgia Segura e Uso seguro de medicações
Sensibilizar bolsistas do Permanecer SUS quanto ao acolhimento e
orientação a pacientes portadores de traço e/ou doença falciforme
sobre o Programa de Atenção a Pessoa com Doença Falciforme
(PAPDF) da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador-Bahia.
A atividade de extensão intitulada Serviço de Psicologia tem como
objetivo principal, em seu primeiro ano, realizar psicoterapia ou
acolhimento com adolescentes e adultos que estudam ou trabalham na
UNEB de Valença. O serviço de Psicologia será realizado por psicólogo
e poderá ter como colaborador estudante de Pedagogia e Direito, que
servirá como mediador entre os interessados e atendidos, centros de
atendimento públicos e o psicólogo. Faz-se necessário a execução do
projeto devido à ausência de um serviço psicológico situado no bairro
onde se localiza a UNEB, como também voltada para queixas por
conflitos psíquicos diversificados. Além da mudança comportamental
dos atendidos, o Serviço de Psicologia espera como resultados a
produção de pesquisa, a formação do estudante e o aperfeiçoamento
da extensão, através de alianças com o Núcleo de atendimento
Jurídico da mesma instituição e com Centros de Saúde e Assistência
Social.
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TECNOLOGIAS DE APROVEITAMENTO DE
DESCARTES VEGETAIS: INTEGRANDO SAÚDE,
SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, JUNTO A COMUNIDADES VULNERÁVEIS
DE SALVADOR-BA

TRABALHANDO A SISTEMATIZAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL
REGIONAL DE SENHOR DO BONFIM

UMA PROPOSTA DE OFICINA DE VOZ PARA
FUTUROS PROFESSORES: POR UMA VISÃO
ENUNCIATIVA BAKHTINIANA.

Considerando a possibilidade de estabelecer estratégias para
enfrentamento das perdas pós-colheita e da pobreza e tomando como
cenário a cidade de Salvador-BA, este estudo tem como propósito
promover a geração e a transferência de tecnologias para o
aproveitamento de descartes de alimentos vegetais, buscando a
integração de princípios de saúde, sustentabilidade e desenvolvimento
social, junto a comunidades vulneráveis. Trata-se de estudo de
KARLA VILA NOVA DE ARAUJO intervenção, a ser desenvolvido a partir de uma rede de solidariedade
FIGUEIREDO
integrada por uma empresa distribuidora de alimentos, uma
organização religiosa, duas comunidades vulneráveis e três instituições
de pesquisa. Possui sete subprojetos e esperam-se contribuições
efetivas, sobretudo nas dimensões econômica, social, da saúde e
científica. Neste subprojeto, Produção de Refeições Coletivas para
comunidades (PRC), caberá a organização da cozinha e orientação
para as atividades de formação de manipuladores de alimentos para a
produção de alimento seguro.
Percebe-se que a documentação acerca do processo de cuidar é um
dos campos mais deficientes do processo da assistência de
enfermagem nas instituições de saúde de um modo geral, e as causas
subjacentes deste problema estão relacionadas com a deficiência dos
prestadores de serviços em atender às necessidades dos pacientes, a
falta de tempo para registrar de forma detalhada a assistência
proporcionada, a carência de formas estruturadas de coleta de dados.
RUDVAL SOUZA DA SILVA
Partindo-se do pressuposto de que a falta de um registro de
enfermagem completo e de qualidade, ainda é um dos grandes
obstáculos no desenvolvimento de prontuário do paciente no que diz
respeito à documentação do processo de cuidar, que possa servir de
base para avaliação do processo de cuidado e da evolução do quadro
clínico do paciente, além da análise do custo e benefício deste cuidado
e representação desta informação para a saúde da população
Sabe-se que, geralmente, o professor não conhece ou conhece pouco
um dos seus mais importantes instrumentos de trabalho: a
voz.Questiona-se nesse projeto por que esta categoria não adquire
algum conhecimento no aspecto vocal (em uma perspectiva discursiva)
durante o seu processo de graduação?
Nesse sentido, esse projeto tem como objetivo principal construir com
alunos de graduação (de pedagogia, letras, entre outros cursos) e
FLAVIA FIALHO
pacientes que frequentam a clínica escola , conhecimentos acerca da
CRONEMBERGER
voz, possibilitando ao estudante e paciente ser agente transformador e
otimizador da sua própria linguagem/voz. Para tanto, serão realizadas
oficinas em que a perspectiva enunciativa bakhtiniana norteará as
discussões. Compreende-se que a abordagem bakhtiniana, quando
incorporada as oficinas, pode ajudar o estudante e professor (paciente)
a compreender mais as singularidades dos alunos em sala de aula,
contribuindo para a realização de aulas e ações pedagógicas mais
transformadoras.
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UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE - UATI

ALINE CRISTINA ALVES DA
SILVA

V SEMANA DE ENFERMAGEM DA UNEB - CAMPUS
VII

RUDVAL SOUZA DA SILVA

V SIMPOSIO DE SAÚDE PÚBLICA DA REGIÃO
SUDOESTE: “FORMAÇÃO E ATUAÇÃO
PROFISSIONAL EM SAÚDE: POSSIBILIDADES E
DESAFIOS PARA O SUS.”

THIAGO MARTINS MEIRA

a UATI é um Programa de extensão universitária que atende a pessoas
de ambos os sexos, em qualquer nível sócio-educacional, cuja faixa
etária seja igual ou superior a 60 anos, objetivando a reinserção psicosocial para o pleno exercício da cidadania. O projeto UATI nasceu da
observância do Estatuto do Idoso, , no qual, no Capítulo V, Art 25: "O
Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as
pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de
conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura,
considerada a natural redução da capacidade visual."
A elaboração de eventos acadêmicos é uma habilidade pontual na
formação de qualquer profissional que empreende pesquisas e constrói
conhecimentos no decorrer de sua formação universitária. Os eventos
científicos constituem-se como fonte essencial na busca e apreensão
de novos conhecimentos, sua finalidade é reunir profissionais ou
estudantes de uma determinada especialidade para trocas e
transmissão de informações de interesse comum aos participantes.
Assim propõe-se a partir da realização da IV Semana de Enfermagem
da Universidade do Estado da Bahia – Campus VII, proporcionar apoio
às atividades didático-científicas, buscando ampliar as competências
específicas dos acadêmicos de enfermagem e da comunidade de
Senhor do Bonfim e região.
O Simpósio de Saúde Pública da Região Sudoeste vem se tornando
um importante instrumento de discussão na área da saúde,
possibilitando a disseminação do conhecimento científico em torno do
campo da saúde coletiva. A primeira edição do evento foi realizada em
2006 por iniciativa de um grupo de alunos (as) do curso de Educação
Física da UESB, campus de Jequié. Em 2008, alunos (as) do curso de
Fisioterapia oportunizaram a realização do evento. Nestes dois
eventos, o Simpósio discutiu temas da saúde coletiva que estavam em
evidência no cenário nacional e internacional. A partir de 2009, em sua
terceira edição o Simpósio de Saúde Pública da Região Sudoeste
tratou de temas relevantes a saúde do trabalhador. Na quarta edição
(2012), a temática saúde do idoso foi debatida por diversos
pesquisadores (as) do cenário nacional. Nessa oportunidade, a
Universidade do Estado da Bahia – DEDC XII, localizada em Guanambi
– Bahia, foi convidada para sediar a próxima edição do evento.
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VIVER SAUDÁVEL NA MELHOR IDADE

Projeto de extensão vinculado ao Programa de Educação pelo
Trabalho - PET-Saúde, voltado para a comunidade de idosos
residentes no abrigo Lar Irmã Lourdes e cobertos pela Unidade de
Saúde da Família de Pernambuezinho no Distrito Sanitário CabulaBeiru, município de Salvador-BA. As atividades do Projeto serão
desenvolvidas com a colaboração de monitores e residentes do
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do DCV I. Será
ANGELA CRISTINA FAGUNDES
realizado diagnóstico clínico, farmacoterapêutico e epidemiológico dos
GOES
idosos, planejamento e desenvolvimento de ações de saúde
especificas para essa população; organização da rotina de distribuição,
armazenamento e administração de medicamentos; elaboração do
plano de ação exigido pela Vigilância Sanitária no abrigo de idosos com
suporte técnico do Distrito Sanitário Cabula-Beiru; elaboração dos
instrumentos de coleta de dados; teste, validação e aplicação dos
instrumentos.
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