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Atividades realizadas pela equipe multiprofissional da Policlínica Estadual de  

Formosa (GO) no mês de Novembro de 2022 

 

 

OBJETIVO: O conjunto integrado de ações constituído de campanhas realizadas na 

Policlínica Estadual de Formosa tem por finalidade apoiar e promover iniciativas no cuidado à 

vida, tendo como foco a abordagem sobre o cuidado com a saúde do corpo e das demais 

esferas da vida do ser humano enquanto ser social e das coletividades.  

 

Programação/Conteúdo: 
 
                Mês de Novembro Azul - Mês de conscientização sobre a Saúde do Homem 
 

Palestra sobre a Saúde do Homem 

 
✓ Realização: 01 de novembro de 2022 

✓ Início às 09:00 término às 09:30 

✓ Público-alvo: Colaboradores e pacientes da policlínica 

 

Em homenagem à data, a Policlínica Estadual de Formosa realizou uma palestra 

ministrada pelo farmacêutico Nélio Gomes Moura Junior. A ação teve como finalidade oferecer 

conscientização a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. 

O palestrante destacou que essa doença pode grave, mas a maioria dos homens 

diagnosticados com a doença, não irão morrer por causa dela. As ações simples como manter 

alimentação saudável, não fumar e fazer atividades físicas frequentemente ajudam a prevenir 

o câncer de próstata. Homens acima dos 50 anos devem realizar o exame de toque retal e o 

exame PSA, para detectar a doença em seu estágio inicial. 

Destacou alguns sinais e sintomas tais como: Micção frequente, fluxo urinário 

fraco ou interrompido, vontade de urinar frequentemente à noite (Nictúria), Sangue na urina 

ou no sêmen, disfunção erétil, dor no quadril, costas, coxas, ombros ou outros ossos se a 

doença se disseminou, fraqueza ou dormência nas pernas ou pés. 

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano do triênio 

2020/2022, sejam diagnosticados no Brasil 65.840 novos casos de câncer de próstata. Esse 

valor corresponde a um risco estimado de 62,95 casos novos a cada 100 mil homens (Instituto 

Nacional de Câncer, 06/02/2020). Um em cada 9 homens será diagnosticado com câncer de 

próstata durante sua vida. 

https://www.inca.gov.br/
https://www.inca.gov.br/
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O câncer de próstata ocorre principalmente em homens mais velhos. Seis em cada 

10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. 

A média de idade no momento do diagnóstico é de 66 anos. 

O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em 

homens, atrás do câncer de pulmão. A cada 41 homens, pelo menos 1 morrerá de câncer de 

próstata. 

 

Registro 

 
 
Programação/Conteúdo: 
 

         Palestra sobre o Dia Nacional de Prevenção e combate à Surdez  

 

✓ Realização: 09 de novembro de 2022 

✓ Início às 08:00 término às 08:30 

✓ Público-alvo: Pacientes da Policlínica de Formosa 

 
Em homenagem ao dia nacional de prevenção e combate à surdez a 

fonoaudióloga Daniela Teixeira Gomes realizou uma palestra sobre a educação, 

conscientização e prevenção dos problemas advindos da surdez, junto à população brasileira, 

que tem, aproximadamente, 5,8 milhões de pessoas com algum grau de surdez. 

Surdez é o nome dado à impossibilidade ou dificuldade de ouvir. A audição é 

constituída por um sistema de canais que conduz o som até o ouvido interno, onde essas 

ondas são transformadas em estímulos elétricos e enviadas ao cérebro, órgão responsável 

pelo reconhecimento daquilo que se ouve. 
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Tipos e níveis de perda auditiva 

A perda auditiva pode se dividir em diferentes níveis, sendo: leve, moderado, 

moderadamente severo, severo e profundo.  

Outra classificação possível pode ser feita em relação ao tipo da doença. Veja 

quais são eles: perda sensorial: ocorre quando há dano ou falta das células sensoriais da 

cóclea, parte do ouvido interno; perda condutiva: acontece quando há algum problema no 

ouvido externo ou médio que impede a condução do som; perda auditiva mista: é a 

combinação da perda auditiva sensorial e da condutiva; 

Causas: 

Envelhecimento 

Infecções virais ou bacterianas 

Exposição prolongada a ruídos altos 

Uso indevido de tecnologias 

Diabetes 

Hipertensão arterial 

Medicamentos ototóxicos 

Perfuração do tímpano 

Outros fatores que podem provocar surdez: caso de surdez na família; nascimento prematuro; 

baixo peso ao nascer; uso de antibióticos tóxicos ao ouvido e de diuréticos no berçário; 

infecções congênitas, principalmente, sífilis, toxoplasmose e rubéola. 

Tratamentos: 

Um recurso muito utilizado é o aparelho auditivo. São dispositivos eletrônicos, 

chamados de AASI (Aparelho de Amplificação Sonoro Individual), que amplificam o som e 

permitem que o indivíduo ouça os barulhos mais baixos, permitindo uma melhor qualidade de 

vida dentro daquele quadro de perda de audição.  

Em alguns casos, é possível a realização de uma cirurgia para a pessoa recuperar 

a audição. Atualmente, existem várias. A mais comum é a que ocorre por meio do canal 

auditivo para reparar o tímpano. O uso de medicamentos são úteis para pessoas com perda 

auditiva condutiva, o que representa cerca de 5% de todos os casos de perda auditiva. 

 

Prevenção: 

1. Não coloque objetos no ouvido 

Muitas crianças apresentam o hábito de colocar objetos dentro dos ouvidos e é 

essencial que os pais prestem atenção a essas atitudes. Isso porque eles podem obstruir a 

passagem do som e provocar um processo infeccioso ou inflamatório no local. 

https://www.starkey.com.br/perda-auditiva/tipos-e-causas
https://www.starkey.com.br/perda-auditiva/tipos-e-causas
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Nos adultos e adolescentes, o maior risco é com o uso de cotonetes na tentativa 

de limpar a orelha. O ouvido expulsa a cera em excesso naturalmente e a interferência nesse 

processo pode causar a perfuração do tímpano e infecções. 

2. Evite sons altos 

A poluição sonora é uma das causas principais de perda auditiva em jovens, 

devido ao hábito de ouvir música com um volume muito alto em fones de ouvido. Assim, 

mesmo quando nos acostumamos com o volume nas alturas, existe um risco de os ouvidos 

serem danificados, e o ideal é que o som não ultrapasse 50% do limite do aparelho. A 

sensação de zumbido provocada por esse hábito pode ser decorrente de um trauma auditivo 

e é um sinal de alerta que precisa ser investigado por um médico. 

3. Faça o tratamento de doenças adequadamente 

Algumas doenças infectocontagiosas, como a meningite e a otite, podem evoluir 

para a surdez quando o tratamento não é feito de maneira adequada. Isso acontece porque 

alguns micro-organismos podem destruir estruturas que são responsáveis pela audição. 

Portanto, o recomendado é buscar ajuda médica e seguir o tratamento prescrito, caso o 

primeiro sinal da doença seja percebido. 

4. Utilize EPIs em trabalhos com intensos ruídos 

Quando somos expostos a ruídos diários que ultrapassam o limite de segurança, 

seja de forma súbita, seja de forma esporádica ou de forma prolongada, devemos sempre 

utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Esses estímulos sonoros de alta 

intensidade têm a capacidade de matar as células da nossa audição. Por isso, o seu uso é 

fundamental. 

Como vimos, os cuidados de como prevenir a surdez incluem medidas que devem 

ser tomadas todos os dias. Por isso, devemos evitar colocar objetos no ouvido, fazer o 

tratamento de doenças de modo adequado, não ouvir sons muito altos, entre outros.  

5. Realizar o teste da orelhinha em RNs e acompanhamento do desenvolvimento 

auditivo 

O teste da orelhinha tem como objetivo identificar alterações na capacidade 

auditiva do bebê, e, por isso, é um teste importante para o diagnóstico precoce de surdez. 

Além disso, o teste permite identificar pequenas alterações auditivas e que poderiam interferir 

no processo de desenvolvimento da fala.  

 

https://comunicareaparelhosauditivos.com/doencas-auditivas/
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Registro  

 
 

Programação/Conteúdo: 
 

         Palestra sobre o Dia Nacional de Combate à Tuberculose 

 

✓ Realização: 10 de novembro de 2022 

✓ Início às 9:00 término às 09:30 

✓ Público-alvo: Pacientes da Policlínica de Formosa 

 

Dia Nacional de Combate à Tuberculose, tem como finalidade de conscientizar a 

importância da prevenção e tratamento. 

Em homenagem à data de combate e prevenção a Tuberculose, a Policlínica 

Estadual de Formosa realizou uma palestra ministrada pela fisioterapeuta Jenyffer 

Albuquerque. A ação teve como desígnio finalidade é a transmissão de informações sobre 

diagnóstico e tratamento e prevenção da doença.  

O palestrante destacou a importância sobre o conhecimento  da doença por ser  

infecciosa e transmissível, é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também 

conhecida como bacilo de Koch. 

A doença afeta prioritariamente os pulmões onde a contaminação se dá através 

da inalação de aerossóis emitidos por alguém infectado, as partículas podem se espalhar 

através da fala, espirros e tosse, A forma extrapulmonar pode atingir outros órgãos ossos, 

rins, intestino entre outros, já a forma Pulmonar é mais comum  e  frequente, em termos de 

saúde pública a forma de transmissão é maior, ocorre com maior frequentemente em especial 

pessoas com comprometimento imunológico. 

Sintomas da tuberculose: Tosse que perdure por mais de 3 semanas, febre 

vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, fraqueza, cansaço. O principal sintoma da 

tuberculose pulmonar é a tosse que pode se apresentar de forma seca, produtiva (com 

catarro) ou com presença de sangue. 
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O tratamento da tuberculose dura no mínimo seis meses, é através de um 

esquema de Antibioticoterapia,  é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). 

A vacina BCG (bacilo Calmette-Guérin), ofertada no Sistema Único de Saúde (SUS), protege 

a criança após o nascimento das formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e 

a tuberculose meníngea. A vacina está disponível nas salas de vacinação das unidades 

básicas de saúde e em algumas maternidades. 

 

 

 

Registro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Programação/Conteúdo: 
 

Palestra sobre o dia Nacional do Diabetes  

 

✓ Realização: 14 de novembro de 2022 

✓ Início às 14:00 término às 14:30 

✓ Público-alvo: Colaboradores e pacientes da policlínica 

 
 

No dia 14 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Diabetes, data criada 

em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) junto à Organização Mundial de 

Saúde (OMS) para conscientizar o mundo sobre o reflexo do diabetes na saúde e mortalidade 

da população. Alguns objetivos das campanhas do dia mundial do diabetes têm como foco 

alertar para o impacto do diabetes, estimular políticas públicas que favoreçam e possibilitem 

aos portadores da doença viver mais e melhor, promover o diagnóstico precoce e orientar 

sobre formas de tratamento adequado. 

Embora existam diferentes tipos de diabetes, o tratamento é multiprofissional, ou 

seja, deve incluir uma equipe que possa dar suporte ao paciente e seus familiares. Neste 
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cenário, o profissional de nutrição pode atuar tanto na prevenção de alguns tipos como no 

tratamento daqueles já com o diagnóstico. A palestra foi ministrada pelas nutricionistas Beatriz 

Guimarães e Izabella Abreu, nos períodos matutino e vespertino, que iniciaram a discussão 

explicando a diferença entre os tipos de diabetes, os fatores de risco pelos quais pode ocorrer; 

citando também sobre formas de tratamento e como prevenir a doença. 

Por meio da alimentação é possível trazer um dos componentes da educação 

em diabetes. A discussão também abordou orientações práticas sobre o tratamento 

nutricional para o diabetes, onde recomenda-se o seguimento de padrões alimentares 

saudáveis, prática regular de atividade física. 

Ao final foram distribuídos folders com orientações sobre os temas abordados e 

um questionário de avaliação de risco aos pacientes da Policlínica de Formosa-GO. 

Registro  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programação/Conteúdo: 
 

Palestra sobre a Prevenção do Câncer de Próstata  

 

✓ Realização: 18 de novembro de 2022 

✓ Início às 13:00 término às 13:30 

✓ Público-alvo: Colaboradores e pacientes da policlínica 
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No dia 17 de novembro é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de 

Próstata, a data marca os movimentos do Novembro Azul, que busca chamar atenção para a 

importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças que atingem o público 

masculino. 

Em alusão ao dia, foram realizadas diversas intervenções para o público 

masculino na unidade, uma palestra educativa para o público que aguardava nas recepções 

foi ministrada pelo Médico da Família Dr. Rafael Marcos, onde foi explicado sobre fatores de 

risco para o desenvolvimento do câncer de próstata, os principais sintomas, assim como 

tratamento e meios de prevenção. Frisou-se a importância de realizar o exame de toque retal, 

e o PSA (antígeno prostático específico), destacando que quando se é diagnosticado 

precocemente as chances de melhor tratamento e recuperação são maiores. Na 

oportunidade, foram entregues como lembrancinha que buscava fazer alusão à campanha um 

chaveiro com a frase “homem também se cuida”.  

Ainda no dia 17 de novembro foi realizada com os colaboradores homens da 

unidade um bate papo, conduzido pela Enfermeira Ângela Maria, que pontuou a importância 

de realizar acompanhamentos preventivos, elucidou a necessidade do autocuidado, 

fomentando a importância da data, os colaboradores também foram presenteados com 

chaveiro. Os homens da unidade também foram convidados a participar de uma prática de 

autocuidado com uma sessão de ventosaterapia, prática integrativa complementar em saúde, 

ofertada pela equipe de fisioterapia da unidade, com o intuito de aliviar tensão muscular e 

dores.  

Registro 
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Programação/Conteúdo: 
 

Palestra sobre o Dia da Consciência Negra 

✓ Realização: 23 de novembro de 2022 

✓ Início às 09:00 término às 09:30 

✓ Público-alvo: Colaboradores e pacientes da policlínica 

 

 
Dia da Consciência Negra tem como objetivo chamar a atenção para a valorização 

da cultura negra e despertar a conscientização da população brasileira, no combate ao 

preconceito racial. 

Em homenagem à data do dia da consciência negra, a Policlínica Estadual de 

Formosa realizou uma palestra ministrada pelo colaborador Reinaldo Silva.  

O palestrante destacou que o dia 20 de novembro é sobre reflexão, respeito ao 

negro(a), a sua luta e resistência, além de buscar pela preservação das memórias e da 

diversidade cultural dos povos negros. Até hoje, os negros e negras ainda sofrem com a pouca 

representatividade, o racismo e o preconceito, muitas vezes, velado e disfarçado de opinião. 

Foi para fomentar estas questões que o Dia Nacional da Consciência Negra foi criado, além 

de fazer referência a data de morte do quilombola Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência 

dos escravos. 

O Brasil é um grande e colorido mosaico de gente. Cada povo tem suas cores, 

tradições e hábitos que se misturam e se entrelaçam. Desde o início da história do nosso país, 

os povos negros são colaboradores dessa diversidade, através de uma rica e milenar cultura, 

que até os dias de hoje se reflete na nossa sociedade. A influência é notória, por exemplo, na 

dança, na música, nas religiões de origem africana, na capoeira etc., e esses são um dos 

vários fatores pelos quais devemos ser gratos, valorizarmos e respeitarmos estes povos. 

O racismo, preconceito e a discriminação tem agredido tanto psicologicamente e 

fisicamente os homens, as mulheres e os jovens negros. É preciso se conscientizar, libertar-

se da prisão do pensamento e ter compaixão, amando o próximo independentemente de 

qualquer coisa, inclusive, de sua cor. 

Registro  
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ANEXO- LISTA DE PRESENÇA DAS AÇÕES 
Palestra sobre a Saúde do Homem- 01/11/2022 
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Palestra sobre o Dia Nacional de Prevenção e combate à Surdez- 09/11/2022 
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  Palestra sobre o Dia Nacional de Combate à Tuberculose- 10/11/2022

 



 

 

15 

 
Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa 
Avenida Oeste, quadras 4, 5 e 9 - Jardim Oliveira, CEP 73.805-201 

Tel.: (61) 4042-8350 / 4042-8351 
 

 



 

 

16 

 
Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa 
Avenida Oeste, quadras 4, 5 e 9 - Jardim Oliveira, CEP 73.805-201 

Tel.: (61) 4042-8350 / 4042-8351 
 

 

              

 



 

 

17 

 
Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa 
Avenida Oeste, quadras 4, 5 e 9 - Jardim Oliveira, CEP 73.805-201 

Tel.: (61) 4042-8350 / 4042-8351 
 

 

Palestra sobre o dia Nacional do Diabetes-16/11/2022 
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Palestra sobre a Prevenção do Câncer de Próstata- 18/11/2022 
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Palestra sobre o Dia da Consciência Negra- 23/11/2022 
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Relatório referente aos treinamentos realizados no mês de novembro – 2022 

 

Acolhimento ao paciente Cardiopata 

• 10/11/2022- A Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa realizou um treinamento 

para os colaboradores da equipe de Enfermagem, abordando o ACOLHIMENTO AO 

PACIENTE CARDIOPATA. O treinamento teve como objetivo informar, conscientizar, 

orientar, e reforçar à importância do atendimento personalizado para que se possa detectar 

urgências e otimizar o atendimento aos pacientes e familiares. Durante o treinamento, foi 

destacado a importância da verificação dos sinais vitais e investigação de comorbidades. O 

treinamento foi organizado e ministrado pela Cláudia dos Reis Calçado Rosa- Enfermeira 

Assistencial. Com uma duração de 02 (duas) horas. 

 

Anexo 01 
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Acolhimento ao paciente Diabético 

• 20/10/2022- A Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa realizou um 

treinamento para os colaboradores da equipe de Enfermagem, abordando itens 

relacionados ao ACOLHIMENTO AO PACIENTE DIABÉTICO. O treinamento teve 

como objetivo informar, conscientizar, orientar, e reforçar à importância do 

atendimento personalizado para que se possa detectar urgências e otimizar o 

atendimento aos pacientes e familiares. 

O treinamento foi organizado e ministrado pela Cláudia dos Reis Calçado Rosa- 

Enfermeira Assistencial. Com uma duração de 02 (duas) horas.  

Anexo 02 
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Ângela Maria Borges Xavier 

Coordenadora de Enfermagem 

Coren-GO : 373.243 


