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 Atividades realizadas pela equipe multiprofissional da Policlínica 

Estadual de  Formosa (GO) no mês de Outubro 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 Outubro Rosa- Mês de conscientização sobre o Câncer de Mama 
 

       Outubro rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama 
 

✓ Realização: 10 de Outubro de 2022 

✓ Início às 10:00 término às 13:00 

✓ Público-alvo: Colaboradores e pacientes da policlínica 

 

Em alusão a campanha de prevenção ao Câncer de Mama, comemorada no mês 

de outubro, o médico especialista mastologista, Dr Rodrigo Kouzak, palestrou, em um primeiro 

momento da recepção médica e em um segundo momento na hemodiálise na Policlínica 

Estadual de Formosa (GO), aos colaboradores e pacientes da unidade, acerca do tema com 

o objetivo de conscientizar e de fornecer informações sobre sintomas, diagnóstico e 

tratamento, elucidar dúvidas pertinentes, e estimular reflexões relacionadas à prevenção e ao 

diagnóstico precoce do câncer, assim como, o desenvolvimento de comportamentos voltados 

ao autocuidado. 

Assim, durante a palestra foram levantadas questões relacionadas a definição do 

outubro rosa, do câncer de mama, da mamografia e do autoexame. O momento, também 

contou com a participação do público no levantamento de perguntas. 

Registro  
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Programação/Conteúdo: 
 

         Palestra sobre o Dia Nacional de Luta do paciente reumático 

 

✓ Realização: 18 de Outubro de 2022 

✓ Início às 13:00 término às 13:30 

✓ Público-alvo: Pacientes da Policlínica de Formosa 

 
Instituído pela Portaria de Consolidação MS nº 1/2.017, art. 527, o Dia Nacional 

de Luta do paciente reumático tem o propósito de conscientizar sobre a importância do 

diagnóstico precoce e do tratamento das doenças reumáticas. . 

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

ministrada pelo médico ortopedista Merandolino Queiroz. A ação teve como finalidade 

oferecer uma introdução à discussão sobre as doenças reumáticas, as quais podem acometer 

crianças, jovens, adultos, homens e mulheres.  

O palestrante destacou que a maioria dessas doenças podem ter características 

semelhantes, entre as quais dor, inchaço e rigidez das articulações. No entanto, quando não 

há diagnóstico precoce e tratamento apropriado, as doenças reumáticas podem chegar a 

estágios preocupantes como a incapacidade física.  

No aspecto laboral, os “reumatismos” estão entre as principais causas de 

afastamento ou de aposentadoria precoce por motivo de doença. 

Dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, apontam que aproximadamente 

15 milhões de brasileiros estão acometidos pela doença, atingindo não apenas idosos. O 

palestrante finalizou a discussão com o reforço sobre a importância do diagnóstico e 

tratamento precoce, os quais em conjunto podem trazer qualidade de vida maior às pessoas 

de modo que possibilite a melhoria da produtividade e bem-estar da sociedade.  

Registro  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html
https://www.reumatologia.org.br/
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Programação/Conteúdo: 
 

         Programação/conteúdo: Outubro rosa: palestra sobre o Empoderamento feminino, 

palestra sobre a Saúde Mental da mulher: autocuidado e Intervenção com Auricoloterapia. 

Local: Carreta da saúde. 

Realizado: 19 de outubro de 2022. 

Inicio: 08h e 13h30.  

Público-alvo: Pacientes. 

Em referência à campanha do outubro rosa que tem como tema de prevenção e combate 

ao câncer de mama, a Policlínica de Formosa realizou palestras e intervenções aos pacientes da 

unidade móvel de prevenção, elucidando importantes aspectos do tema, como prevenção, 

sintomas, diagnóstico e tratamento, conscientizando a importância do autoexame e do 

acompanhamento regular ao médico especialista, realização de exames como mamografia e 

ecografia, e por fim, levantamento de dados atuais presentes em pesquisas científicas associados 

a saúde mental das mulheres. 

As fisioterapeutas  Maria Rita e Jenyffer Albuquerque e as psicólogas Camila Abgail e 

Camila Müller, proporcionaram aos pacientes da Unidade Móvel de Prevenção, com sessões de 

auriculoterapia e palestras sobre a saúde mental da mulher: autocuidado e empoderamento 

feminino. 

“As práticas integrativas com ênfase em auriculoterapia, que é derivada da acupuntura, 

sendo os seus fundamentos da medicina chinesa, através de uma terapia utilizada para 

reorganizar a energia do corpo, melhorando queixas como ansiedade, depressão, e no 

tratamento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e quadro álgicos.” explica a 

fisioterapeuta Maria Rita. 

“À importância do autocuidado das mulheres, se levantando tópicos como tipos de 
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autocuidados (físico, emocional, social e mental), rituais de autocuidado, consequências da 

negligencia do autocuidado sendo o adoecimento físico, mental, emocional, social, laboral.” 

Elucida psicóloga Camila Abgail. 

Durante o momento de espera para o exame de mamografia na carreta da saúde, as 

pacientes receberam presentes e tiveram momento de descontração, com o cantor Cris 

Fernandes. 

Registro  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programação/Conteúdo: 
 

Palestra sobre o Dia Nacional e Mundial da Psoríase  

 

Programação/Conteúdo: 
 

Programação/conteúdo: Dia D – Outubro Rosa  

Local: Recepção da Policlínica Estadual de Formosa-GO . 

Realizado:  20 de outubro de 2022. 

Inicio: 08:00 horas e 13:00 horas 

Público-alvo: Pacientes e colaboradores 

Em outubro é comemorado o mês de prevenção ao câncer, uma data que nos convida para 

uma reflexão sobre o autocuidado, e para o compartilhamento de informações, de maior acesso 

aos serviços de diagnóstico e de tratamento, no objetivo de reduzir a mortalidade.  

Os movimentos do Outubro Rosa tiveram início na década de 1990 pela Fundação Susan 

G. Komen for the Cure, a campanha Outubro Rosa é um movimento internacional para 
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promover a conscientização da população e o maior acesso aos serviços de diagnóstico, 

tratamento e prevenção do câncer de mama. 

São exemplos de forma de prevenção: 

1. Praticar atividade física 

2. Alimentação saudável e manter o peso corporal adequado 

3. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas 

4. Não fumar e evitar o tabagismo passivo 

5. Amamentar 

Assim, a Policlínica Estadual de Formosa realizou palestras ministradas pela psicóloga e 

assistente social da unidade (Camila Müller) e (Josilene Neres), visando abordar informações 

referentes a temática do empoderamento feminino e a importância da conscientização às 

estratégias de auto cuidado, na recepção da unidade (momento que contou com o sorteio de 

prêmios aos participantes). 

Ademais, foram levantadas questões associadas a definição do termo, a importância 

do processo de conscientização e às estratégias de desenvolvimento, além disso, apresentou-se 

dados presentes em pesquisas científicas associados a saúde mental das mulheres.   

Também foi realizado no dia D ação com as colaboradoras da unidade, visando o 

auto cuidado, proporcionando um bem estar físico aliado ao cuidado mental aliviando as dores 

musculares e promovendo relaxamento por meio da técnica com ventosas e liberação 

miofascial.  
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Programação/Conteúdo: 
 

Programação/conteúdo: Dia Nacional e Mundial da Psoríase. 

Local: Recepção Médica. 

Realizado: 25 de outubro de 2022. 

Inicio: 13h30.  

Público-alvo: Pacientes da Policlínica de Formosa. 

 
A Policlínica de Formosa, em alusão à campanha do Dia Nacional e Mundial da 

Psoríase, realizou palestra de conscientização e orientação acerca do tema aos pacientes 

presente na recepção médica da unidade, elucidando importantes aspectos do tema, como 

prevenção, sintomas, diagnóstico e tratamento, ressaltando a importância da melhoria da 

qualidade de vida, o acesso a informações e o combate ao preconceito, e por fim, validando 
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que o apoio familiar e social do paciente é fundamental para o paciente aderir ao tratamento, 

buscar manejos eficazes de autocuidado e gerenciar sua doença. 

A dermatologista da unidade da Policlínica de Formosa, Dra Débora Vilela Cunha, 

explicou que a psoríase é uma doença autoimune, inflamatória e crônica, sendo que sua 

origem em grande porcentagem dos casos, é genética, além de ser uma doença que ainda 

não se tem cura, sendo indicação de tratamentos com acompanhamento médico especialista, 

e caso necessário, de outros profissionais como, psicólogo e / ou psiquiatra, se atentando ao 

fator importante que o quadro emocional do paciente pode desencadear a doença ou 

aumentar sua intensidade. 

A dermatologista, durante a palestra, respondeu as dúvidas e questionamentos 

levantados pelo público, sendo ressaltado, a partir do questionamento levantado, que a 

psoríase não é uma doença contagiosa e que suas lesões são caracterizadas por uns 

avermelhados e descamações na pele. 

Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programação/Conteúdo: 
 

Palestra sobre o Dia Nacional da Vacinação 

✓ Realização: 25 de outubro de 2022 

✓ Início às 13:00 término às 13:30 

✓ Público-alvo: Colaboradores e pacientes da policlínica 

 

 
Instituído pelo Ministério da Saúde, o Dia Nacional da Vacinação tem por objetivo 

ressaltar a importância da vacinação para a saúde pessoal e para a saúde das comunidades. 

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

ministrada pelo médico oftalmologista Marcelo de Paula. A ação teve como finalidade trazer 

um alerta para importância da imunização no combate a doenças graves. 

O palestrante iniciou a discussão destacando a fundamental relevância da 
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imunização como uma das principais formas de prevenção de doenças, as quais 

proporcionam a proteção contra vírus e bactérias que podem afetar seriamente o ser humano, 

podendo levar à morte. Ressaltou ainda a importância de manter a vacinação em dia, 

principalmente do público infanto-juvenil. Como exemplo, citou a poliomielite, também 

conhecida como paralisia infantil, causada por vírus, que deixou muitas sequelas nas 

gerações passadas, mas que, através da vacina, em sua importância histórica, contribuiu para 

a diminuição da doença, além de outros males, como varíola, caxumba, gripe, rubéola, 

sarampo e tétano. 

A palestra foi finalizada com a discussão sobre a desinformação, que se configura 

como  uma problemática que pode ser tão perigosa quanto uma doença. Apesar de cercada 

por mitos, a vacinação se constitui como o método mais seguro e eficaz para combater a 

disseminação de vírus e a incidência de epidemias infectocontagiosas. 

Registro  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Programação/Conteúdo: 

 
 

Palestra sobre o Dia Mundial do A.V.C (Acidente Vascular Cerebral)  

✓ Realização: 26 de outubro de 2022 

✓ Início às 13:00 término às 13:30 

✓ Público-alvo: Colaboradores e pacientes da policlínica 

 

O Dia Mundial do A.V.C (Acidente Vascular Cerebral) tem como finalidade de 

conscientizar a importância da prevenção. 

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

ministrada pelo médico cardiologista Frederico Gustavo Cordeiro Santos. A ação teve como 

desígnio oferecer uma introdução à recente discussão sobre o acidente vascular cerebral-

A.V.C, as quais podem acometer, jovens, e principalmente adultos, homens e mulheres.  
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O palestrante destacou que o acidente vascular cerebral, decorre da alteração do 

fluxo de sangue ao cérebro. Responsável pela morte de células nervosas da região cerebral 

atingida, o acidente vascular cerebral- A.V.C, pode se originar de uma obstrução de vasos 

sanguíneos, o chamado acidente vascular isquêmico, ou de uma ruptura do vaso, conhecido 

por acidente vascular hemorrágico. 

 Acidente vascular isquêmico ou infarto cerebral é responsável por 80% dos casos 

de AVC. Esse entupimento dos vasos cerebrais pode ocorrer devido a uma trombose 

(formação de placas numa artéria principal do cérebro) ou embolia (quando um trombo ou 

uma placa de gordura originária de outra parte do corpo se solta e pela rede sanguínea chega 

aos vasos cerebrais); 

Acidente vascular hemorrágico é o rompimento dos vasos sanguíneos se dá na 

maioria das vezes no interior do cérebro, a denominada hemorragia intracerebral. Em outros 

casos, ocorre a hemorragia subaracnóidea, o sangramento entre o cérebro e a aracnoide 

(uma das membranas que compõe a meninge).  

 Sintomas e sinais de alerta são comuns aos acidentes vasculares isquêmicos e 

hemorrágicos, como: dor de cabeça muito forte, de início súbito, sobretudo se acompanhada 

de vômitos, fraqueza ou dormência na face, nos braços ou nas pernas, geralmente afetando 

um dos lados  do corpo; paralisia (dificuldade ou incapacidade de se movimentar); 

perda súbita da fala ou dificuldade para se comunicar e compreender o que se diz. 

Fatores de risco: hipertensão, diabetes, tabagismo, consumo frequente de álcool 

e drogas, colesterol elevado, estresse, sedentarismo, doenças vasculares. 

 

Registro 
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ANEXO- LISTA DE PRESENÇA DAS AÇÕES 

 
Palestra sobre o Dia Nacional de Luta do paciente reumático: 18/10/2022 
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Palestra sobre o Dia Nacional e Mundial da Psoríase: 25/10/2022 
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Palestra sobre o Dia Nacional da Vacinação: 25/10/2022 
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Palestra sobre o Dia Mundial do A.V.C (Acidente Vascular Cerebral): 26/10/2022 
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Relatório referente aos treinamentos realizados no mês de outubro – 2022 

 

OUTUBRO 

Humanização Hospitalar 

✓ 06/10/2022- A Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa realizou um treinamento 

para os colaboradores da equipe de Enfermagem, abordando a HUMANIZAÇÃO 

HOSPITALAR. O treinamento teve como objetivo informar, conscientizar, orientar, e reforçar 

à importância do atendimento personalizado e realizado com sensibilidade para gerar empatia 

entre os colaboradores, pacientes e familiares. Durante o treinamento, foi destacado a 

importância em respeitar as diferenças e a importância de acolher o paciente. O treinamento 

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

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

Acolhimento ao paciente psiquiátrico 

 

✓ 20/10/2022- A Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa realizou um 
treinamento para os colaboradores da equipe de Enfermagem, abordando itens 
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relacionados ao ACOLHIMENTO AO PACIENTE PSIQUIÁTRICO. O treinamento 
teve a finalidade de reforçar a atitude constante de: 

✓ HUMANIZAÇÃO; 

✓ EMPATIA.  

Ressaltado à importância da construção de vínculo com os pacientes, de modo a 
criar uma relação de confiança e segurança; à importância do agir respeitosamente, 
sem recriminações ou julgamentos, porém deixando claro que não concorda com o 
posicionamento do paciente. 

  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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                                        Anexo 02 

      Holter 

 

✓ Dia 17/10/2022- Treinamento sobre o manuseio do aparelho de Holter com o técnico de 

Engenharia Clínica, para Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, da Policlínica. O 

Treinamento teve duração de 01 (uma) hora.  
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      Mapa 

 

✓ Dia 27/10/2022- Treinamento sobre o manuseio do aparelho de Mapa com o técnico de 

Engenharia Clínica, para Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, da Policlínica. O 

Treinamento teve duração de 01 (uma) hora.  
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