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 Atividades realizadas pela equipe multiprofissional da Policlínica 

Estadual de  Formosa (GO) no mês de Setembro 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 Setembro Amarelo- Campanha brasileira de prevenção so Suicídio e 

Valorização da Vida 

 

       Palestra sobre o Dia Mundial da Segurança do Paciente  

 

✓ Realização: 06 de Setembro de 2022 

✓ Início às 9:00 término às 10:00 

✓ Público-alvo: Colaboradores e pacientes da policlínica 

 

Comemorado no dia 17 de setembro, o Dia Mundial da Segurança do 

Paciente tem o propósito de minimizar riscos e danos ao paciente, o que reflete na melhoria da 

qualidade do cuidado ofertado nos serviços de saúde. 

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

ministrada pelo secretário do Núcleo da Qualidade, Reinaldo Silva, com o objetivo de 

conscientizar profissionais de saúde, gestores, pacientes e sociedade civil sobre a necessidade 

da implementação das práticas de segurança dentro dos serviços ofertados nesta instituição e o 

desenvolvimento de ações e estratégias que possam reforçar a segurança não apenas do paciente 

mas dos profissionais. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que um em cada dez pacientes 

possa ser vítima de erros ou eventos adversos durante a assistência à sua saúde. Além disso, os 

danos ao paciente por eventos adversos se configuram como uma das principais causas de morte 

e incapacidade mundialmente. A estimativa anual da ocorrência de eventos adversos é de cerca 

de 134 milhões ocasionados em função da atenção insegura ofertada pelos hospitais, o que 

acaba por contribuir para aproximadamente 2,6 milhões de mortes.  
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O palestrante destacou ainda a importância da garantia da segurança para pacientes 

e a inclusão dos colaboradores, no estímulo constante pela cultura de qualidade e segurança dos 

usuários difundida na instituição, através de ações expressas por meio de cuidados e atenção 

nos acompanhamentos e nas informações monitoradas continuamente, as quais possibilitam a 

implementação de melhorias. Desse modo,  a equipe multidisciplinar em conjunto com a 

atuação clínica podem gerar importantes resultados na qualidade da oferta dos serviços de saúde 

disponibilizados. As políticas, práticas e procedimentos para prevenção de erros e eventos 

adversos, e os treinamentos da equipe são fundamentais para esta instituição que está 

comprometida com a excelência no cuidado dos pacientes. 

 

Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação/Conteúdo: 

 

          Palestra sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência 

 

✓ Realização: 13 de Setembro de 2022 

✓ Início às 9:00 término às 10:00 

✓ Público-alvo: Colaboradores e pacientes da Policlínica de Formosa 
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Instituído pela Lei nº 11.133/2005, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com 

Deficiência tem o propósito de conscientizar sobre a importância do direito das pessoas com 

deficiência, na promoção, defesa e garantia das condições de vida com dignidade e a 

emancipação das pessoas com deficiência na sociedade. 

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

ministrada pela psicóloga  Leila Macedo, proprietária do Centro clínico Gente Linda, do 

município de Formosa-Goiás. A ação teve como finalidade oferecer uma introdução à recente 

discussão sobre a importância das mobilizações para a Inclusão Social de Pessoas com 

Deficiência e da luta pelas políticas de Inclusão e o fim da exclusão social cotidiana em nossa 

sociedade. 

O Decreto Lei nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, define a deficiência humana 

como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano”. Segundo a Organização das Nações Unidas, 

aproximadamente 10% da população mundial possui alguma deficiência. 

A inacessibilidade pública, o preconceito e os métodos para garantir uma boa 

qualidade de vida e dignidade para as pessoas com deficiência foram alguns aspectos abordados 

no primeiro momento da discussão. Posteriormente, foi apresentado o panorama do 

desenvolvimento das políticas de inclusão, a construção e o desenvolvimento do direito das 

pessoas com deficiência na busca pela igualdade de oportunidades, para usufruto de melhorias 

nas metamorfoses da vida, resultado do desenvolvimento econômico e das relações 

estabelecidas na sociedade. Por último, foi discutido sobre as novas possibilidades para as 

práticas da reabilitação e da inclusão social para a minimização da violência e melhoria das 

condições gerais de vida. 

“Agir sobre os múltiplos fatores que causam as deficiências é uma missão de toda 

a sociedade, isto inclui os poderes públicos, os entes não governamentais e privados, as 

associações, as comunidades, as famílias e os indivíduos”. Finalizou a palestrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11133.htm
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Registro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação/Conteúdo: 

 

Palestra sobre o Dia Mundial da Doença de Alzheimer e Dia Nacional de 

Conscientização da Doença de Alzheimer 

✓ Realização: 19 de setembro de 2022 

✓ Início às 10:00 término às 10:30 

✓ Público-alvo: Colaboradores e pacientes da policlínica 

 

 

O Mês e o Dia Mundial do Alzheimer fazem parte de uma campanha internacional 

da Alzheimer’s Disease International (ADI) instituída com o propósito de elevar a 

conscientização e questionar o estigma que permeia a demência. No Brasil, o Dia Nacional de 

Conscientização da Doença de Alzheimer foi estabelecido através da  Lei nº 11.736/2008. 

Nacionalmente, estima-se que existam 1,2 milhão casos, uma parte significativa deles ainda 

sem diagnóstico e, no mundo, aproximadamente 35,6 milhões de pessoas estão diagnosticadas 

com a Doença de Alzheimer. 

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

ministrada pelo médico da família Rafael Dias, cuja finalidade é a transmissão de informações 

sobre diagnóstico e tratamento da doença, para incentivar as pessoas na busca de informações, 

aconselhamento e apoio.  

“A doença se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas ocasionada 

pela morte de células cerebrais. Diagnosticada na fase inicial, é possível adiar a sua progressão 

assim como o controle dos sintomas, isso pode assegurar melhor qualidade de vida para o 

paciente e suas famílias”. Afirmou o palestrante. 

 
 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11736.htm
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A discussão abordou ainda os períodos de maior estabilidade que muitos pacientes 

podem apresentar. Além do desenvolvimento dos sintomas da doença de alzheimer que podem 

ser divididos em três fases: leve, moderada e grave. Essa divisão por fases possui caráter 

puramente didático podendo, frequentemente, os sintomas qualificados em diferentes fases se 

combinarem em um mesmo período.  

Na sequência, foi dialogado sobre o Tratamento, cuja finalidade é amenizar os 

sintomas, para estabilizá-los ou, em alguns casos, permitir que uma parte significativa dos 

pacientes possa ter um progresso mais demorado da doença, e com isso a possibilidade de se 

manterem independentes para a execução das atividades da vida diária.  

Por último, o palestrante trouxe aspectos referentes à Prevenção, a importância que 

o estilo de vida tem para prevenção o Alzheimer, com dicas de mudanças de hábitos, para 

facilitar a diminuição do problema.  

Registro 

 

 

 

 

 

 

 

Programação/Conteúdo: 

 

 

Palestra sobre o Dia Internacional Contra Exploração Sexual e o Tráfico de Pessoas  

✓ Realização: 22 de setembro de 2022 

✓ Início às 14:00 término às 14:30 

✓ Público-alvo: Colaboradores e pacientes da policlínica 

 

Dia 23 de setembro é um marco internacional contra a exploração sexual e o tráfico 

de mulheres e crianças, neste tocante é importante falarmos um pouco sobre o tráfico de pessoas 

que consiste no ato de: Comercializar; escravizar; explorar e privar vidas em flagrante violação 

dos direitos humanos, não importando se essas vítimas dão ou não consentimento. 

Atualmente o tráfico de pessoas, principalmente o de mulheres e crianças, é a 

terceira atividade ilícita mais rendável no mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e 

tráfico de entorpecentes. 
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Esse tráfico de pessoas rende atualmente aproximadamente 30 milhões ao ano. 80% 

desse valor advém da exploração sexual e 85% dessas vítimas são mulheres. É certo que os 

países com maior vulnerabilidade social e econômica, estão mais suscetíveis ao tráfico de 

pessoas. 

Somente no século XIX a legislação internacional passou a evidenciar esforços no 

combate ao tráfico de pessoas e outros crimes afins. Essa legislação internacional foi 

confirmada também no século XX, por diversas convenções da ONU. 

Em 1998, o TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL-(TPI), passou a definir a 

escravidão sexual e prostituição forçada como crime a humanidade, de modo que no ano 

seguinte, em 1999, a assembleia geral da Organização das Nações Unidas criou um comitê 

intergovenamental a fim de punir esses crimes e tipificar essas práticas. 

No ano de 2.000, foi aprovado o protocolo de PALERMO, que trata desse tráfico 

de pessoas, definindo como CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL. A partir desse 

marco, foram adicionados diversos mecanismo da ONU para que os estados-membros 

pudessem combater o tráfico humano. 

No Brasil também foi aprovada no ano de 2016 a lei 13.344 que tem alguns eixos, 

a prevenção ás vítimas e a repressão do tráfico de pessoas. Essa legislação adicionou ao código 

penal o artigo 149 A que trata da tipificação do crime de tráfico de pessoas. 

A prevenção ao tráfico de pessoas ainda é o melhor caminho no combate a esse 

crime, se você tem conhecimento de alguém que esteja sendo vítima dessa prática, denuncie! 

100- Direitos humanos. 

180-Central de Atendimento à Mulheres em Situação de Violência 

 

Registro 
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Relatório referente aos treinamentos realizados no mês de setembro – 2022 

 

 

Higiene das mãos 

 

✓ 08/09/2022- A Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa realizou um 

treinamento para os colaboradores da equipe de Enfermagem, abordando sobre HIGIENE DAS MÃOS. 

O treinamento teve como objetivo conscientizar, orientar e atualizar os colaboradores quanto à 

importância da lavagem das mãos.  

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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 Autoclave/ CME 

 

✓ 14/09/2022- Treinamento sobre o manuseio da AUTOCLAVE com o técnico 

de Engenharia Clínica da Policlínica Formosa. Treinamento ministrado para a RT de 

Enfermagem, Enfermeiro e Técnicos de Enfermagem. O Treinamento teve duração de 01 

(uma) hora. 

 

 

 
Anexo 1                                              Anexo 2 

 

 

 

Lavadora/ CME 

 

✓ 14/09/2022- Treinamento sobre o manuseio da LAVADORA com o técnico de 

Engenharia Clínica da Policlínica Formosa. Treinamento ministrado para a RT de 

Enfermagem, Enfermeiro e Técnicos de Enfermagem. O Treinamento teve duração de 01 

(uma) hora 

 

     
Anexo 01                                             Anexo 02 
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Acidente ocupacional com material biológico 

 

✓ 22/09/2022- A Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa realizou um 

treinamento para os colaboradores da equipe de Enfermagem, abordando sobre  

ACIDENTE OCUPACIONAL COM MATERIAL BIOLÓGICO, que consiste na 

exposição do profissional a sangue ou secreções através da pele, das mucosas ou de lesão pérfuro 

cortante. O treinamento teve como objetivo atualizar os colaboradores quanto à importância da 

prevenção e quanto ao uso correto dos EPI’S. Mencionado sobre os cuidados imediatos com a área 

atingida. 

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

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

 

Anexo 01 

 

 
    Fluxo de intercorrências médicas com funcionários, pacientes e visitantes 

 

✓ 14/03/2022- Informar, conscientizar e orientar os colaboradores quanto ao fluxo de 

intercorrências médicas na unidade. Durante o treinamento, foi realizado as etapas de como esse 

fluxo deve acontecer. Definido o papel fundamental de cada colaborador da recepção, maqueiro, 

auxiliar de gesso, auxiliar administrativo, equipe Multi, imagem, laboratório, hemodiálise e 

ouvidoria. 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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