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Atividades realizadas pela equipe multiprofissional da Policlínica 

Estadual de  Formosa (GO) no mês de Dezembro de 2022 

 

Atividades realizadas 

Programação/conteúdo: Palestra sobre a Campanha Nacional da Prevenção ao 

HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis (07/12/2022) 

Recepção Médica da Unidade da Policlínica Estadual de Formosa-GO. 

Realizado: 07 de Dezembro de 2022. 

Palestrante: Nélio Gomes Junior 

Inicio: 9hs às 09:30 hs e 14 as 14:30h  

Público-alvo: Pacientes e colaboradores da Policlínica de Formosa. 

A Campanha Dezembro Vermelho foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.504/2017 como 

forma de gerar mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras ISTs (Infecções 

Sexualmente Transmissíveis) pensando nisso, a Policlínica Estadual de Formosa promoveu 

uma palestra com o objetivo de informar  a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos 

das pessoas infectadas com o HIV. 

A palestra foi ministrada pelo Farmacêutico Nélio Gomes, nos períodos matutino e 

vespertino, que iniciou a discussão falando a respeito da diferença entre o vírus HIV e a 

doença AIDS. Ao longo da palestra foi abordado as formas de transmissão e como se prevenir 

além disso foi abordado a respeito do estigma que ronda a doença e os impactos negativo no 

convivio social. 

Considerando o tema foi explicado a respeito do termo indetectável = intransmissível, 

isto é, o paciente que apresenta carga indetectada não é capaz de transmitir o vírus HIV e a 

importância do auto cuidado e a necessidade  da testagem periódica levando em 

consideração as demais doenças sexualmente transmissíveis e a importância de iniciar o 

tratamento precocemente a fim de evitar a complicação da doença. 

Permitiu-se espaço acolhedor para que os pacientes pudessem tirar suas dúvidas sobre 

o tema. 

 

 

 

 



 

 

3 

 
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 
 

 

Atividade realizada 

Programação/conteúdo: Palestra sobre Dia Pan-Americano da Saúde. 

Local: Recepção da Clínica médica 

Realizado: 08 de dezembro de 2022 

Palestrante: Christoph Ângelo Fernandes Pereira  

Inicio: 09:00 às 09:30 

Público-alvo: Pacientes e colaboradores da Policlínica de Formosa. 

Dia Pan- Americano da saúde é comemorado desde 1941, quando foi instituída pelo 

Decreto nº 8.229, tinha o objetivo de mobilizar o continente em torno de campanhas de 

educação e prevenção, buscando qualidade de vida e bem-estar para os indivíduos. Essas 

campanhas educacionais tinham como foco a conscientização da população sobre os 

principais cuidados necessários para prevenir doenças que são típicas da região. 

Através da campanha do Dia Pan-americano da saúde, muitas conquistas foram 

alcançadas. Uma delas, no Brasil, é a erradicação da poliomielite (a paralisia infantil), que 

ocorreu depois de uma extensiva campanha de vacinação, que se iniciou nessa data. Além 

disso, há ainda extensa campanha de controle regular das vacinações, boa alimentação e 

prática de esportes. 

A data não nos lembra de cuidar apenas de nossa saúde, mas de olhar a saúde da 

nossa região como um todo, exigindo do governo serviços públicos de saneamento, 

vacinação, atenção à saúde da população, entre outros. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde significa ter o corpo, a mente 

e a vida social saudáveis. Porém, há outros fatores envolvidos no contexto, como, bem-estar 

e qualidade de vida, que tem em comum a busca por corpo e mente sadios! Bem-estar é a 

capacidade de uma pessoa suprir as suas necessidades e estar satisfeita com a vida. Já a 

qualidade de vida é “a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura 

e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações”. Envolve o bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e 
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emocional, além de relacionamentos sociais, como família e amigos e, também, saúde, 

educação, habitação, saneamento básico, dentre outros fatores. 

O assunto foi explanado na recepção da Policlínica para os pacientes que aguardavam 

suas consultas pelo colaborador Christopher, que na oportunidade mencionou alguns hábitos 

que são citados como sugestão para uma vida saudável, com qualidade e bem-estar,  sendo 

eles: 

Adotar hábitos saudáveis: alimentar-se de maneira saudável; não fumar; evitar café e 

bebidas alcoólicas em excesso; não dirigir após ingerir bebida alcoólica; procurar  

dormir 8 horas diárias; fazer atividades esportivas e de lazer regularmente; resolver problemas 

de forma racional, encarando-os positivamente; administrar o tempo realizando uma atividade 

cada vez; cultivar o bom humor. 

Trabalho: programar e tirar férias anuais; não levar serviço para casa; manter o ambiente 

de trabalho limpo, iluminado, ventilado, sem cigarros, poluição ou barulho excessivo; em 

momentos de tensão fazer um relaxamento com respiração lenta e pausada. 

Esporte e lazer: fazer 30 minutos diários de atividade física, de forma contínua; subir e 

descer escadas em vez de usar elevador; nos momentos livres fazer caminhada, praticar 

esportes, dançar; escutar música; fazer passeios ao ar livre; sair com amigos e família; 

reservar um tempo só para si. 

Atividades físicas proporcionam benefícios físicos e psicológicos, tais como: controle do 

peso corporal; controle dos níveis de glicose, de colesterol, da pressão arterial; melhora da 

mobilidade das articulações; aumento da densidade óssea (previne a osteoporose); aumento 

da resistência física; ajuda no controle da depressão; melhora a qualidade do sono; mantém 

a autonomia; evita o isolamento social; alivia o estresse; aumenta o bem-estar; melhora a 

autoimagem e a autoestima. 

Cuidado com o sol: buscar as horas mais frescas do dia e evitar exposição prolongada 

ao sol; usar sempre protetor solar nas áreas expostas ao sol; usar óculos escuros e roupas 

claras, chapéu ou boné para proteger-se. 

Alimentação: fazer, no mínimo, cinco refeições ao dia (café da manhã, lanche, almoço, 

lanche e jantar); comer frutas, legumes e verduras variados diariamente; evitar refrigerantes 

e salgadinhos; beber pelo menos dois litros (6 a 8 copos) de água por dia; fazer as refeições 

em ambiente calmo e nunca assistindo televisão; evitar comer em excesso quando estiver 

nervoso ou ansioso. 
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Os pacientes puderam interagir, tirar dúvidas sobre o tema, e desmistificar alguns mitos 

quando falamos em bem estar e saúde. 

 

Atividades realizadas 

Programação/conteúdo: Palestra sobre o Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência. 

Local: Recepção Médica da Policlínica Estadual de Formosa (GO). 

Realizado: 12 de dezembro de 2022. 

Palestrante: Camila Abgail e Camila Müller 

Início: 8h e 13h30. 

Público-alvo: Pacientes e colaboradores da Policlínica da unidade de Formosa (GO). 

Em alusão a campanha do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrada no 

dia 03 de dezembro, por instituição da Organização das Nações Unidas (ONU), com o intuito 

de conscientizar a população sobre a temática, as psicólogas, Camila Abgail e Camila Müller, 

da unidade da Policlínica Estadual de Formosa, ministraram palestras abordando tópicos 

relevantes, como, os direitos da pessoa com deficiência, a igualdade, inclusão social, inclusão 

no mercado de trabalho, acesso a saúde e educação, acessibilidade e o respeito as 

diferenças, também ressaltando a definição do termo, a importância do processo de 

conscientização, e a quebra de paradigmas e de preconceitos sociais. 

Ao final, foram entregues ao público panfleto da temática. 
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Atividade realizada 

Programação/conteúdo: Palestra sobre Dia Nacional do Combate ao Câncer de pele. 

Local: Recepção da Clínica médica 

Realizado: 16 de dezembro de 2022 

Palestrante: Debora Vilela Cunha 

Inicio: 09:00 às 09:30 

Público-alvo: Pacientes e colaboradores da Policlínica de Formosa. 

O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi instituído pela Portaria MS/GM nº 707/1988 

com o objetivo de ampliar o conhecimento da população brasileira sobre o câncer, 

principalmente sobre a sua prevenção. 

A exposição excessiva ao sol e sem o uso de filtro solar são fatores de risco para 

desenvolver câncer de pele. Em um país ensolarado como o Brasil, é preciso ficar alertar para 

os sintomas doença e a importância do diagnóstico precoce. Por isso, estar informado sobre 

a doença é a melhor maneira de preveni-la, diagnosticá-la e tratá-la.  

O câncer de pele é o mais frequente no Brasil e no mundo, e corresponde a 27% de 

todos os tumores malignos do País, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), do 

Ministério da Saúde. Além da exposição prolongada e repetida ao sol, principalmente na 

infância e adolescência, outros fatores de risco são: ter pele e olhos claros, ser albino, ter 

vitiligo, ter histórico da doença na família e fazer tratamento com medicamentos 

imunossupressores.  

Mais comum após os 40 anos, com a constante exposição dos jovens aos raios solares, 
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a média de idade dos pacientes vem diminuindo. “A infância é o período da vida mais 

suscetível aos efeitos danosos da radiação UV, que se manifestarão mais tardiamente na fase 

adulta sob a forma de câncer de pele.  

O sinal de alerta deve acender quando surgem manchas na pele que coçam, ardem, 

descamam ou sangram e também em caso de feridas que não cicatrizam em quatro semanas.  

Prevenção: evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h, procurar lugares com 

sombra, usar proteção adequada, como roupas, bonés ou chapéus de abas largas, óculos 

escuros com proteção UV, sombrinhas e barracas, aplicar na pele, antes de se expor ao sol, 

filtro (protetor) solar com fator de proteção 30, no mínimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade realizada 

Programação/conteúdo: Palestra sobre Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo 

fim da Violência contra as Mulheres. 

Local: Recepção da Clínica médica 

Realizado: 19 de dezembro de 2022 

Palestrante: Josilene Neres dos Santos  

Inicio: 09:00 às 09:30 

Público-alvo: Pacientes e colaboradores da Policlínica de Formosa. 

No Brasil, o dia 6 de dezembro foi oficializado como Dia Nacional de Mobilização dos 

Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres através do Decreto de Lei nº 11.489, de 20 

de junho de 2007. – Lei do Laço Branco. Em importância à data, a Policlínica Estadual de 

Formosa promoveu uma palestra com a finalidade de conscientizar os homens sobre o papel 

que precisam desempenhar para colaborar com o fim da discriminação e violência contra as 

mulheres.  

A palestra foi ministrada pela assistente social Josilene Neres, que ressaltou “faz-se 

urgente e necessário que os homens, principalmente aqueles que ainda dominam espaços 

de poder, se mobilizem de forma efetiva pelo fim da violência contra a mulher, pelo fim do 

machismo e da misoginia. Quanto maior for a distância que separa homens e mulheres, maior 
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será o atraso dessa estrutura social.”  

A data remete ao assassinato de 14 mulheres no Canadá, na cidade de Montreal, em 

1989, Marc Lepine, de 25 anos, invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica e ordenou que 

todos os homens se retirassem. Restando apenas mulheres, a execução foi iniciada. Logo 

após, Marc tirou sua própria vida e deixou uma carta com a sua motivação: não suportava a 

ideia de ver mulheres estudando engenharia, um curso tradicionalmente masculino. Trinta e 

dois anos depois, situações como essa ainda são vistas em todo o mundo. 

No Brasil, apesar de sucessivas regras constitucionais em prol da igualdade jurídica 

entre homem e mulher, ainda é alto o grau de desproteção jurídica do sexo feminino no país 

na ordem infraconstitucional. Motivo: fraqueza das instituições em implementar a lei 

fundamental ou dar efetividade a ela. 

A violência contra a mulher exige atenção e cuidado de toda a sociedade, mas,  

principalmente, de seus agressores – homens – e do Poder Público em razão da 

preservação dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

Desde o ano de 2013 a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres vem 

trabalhando para promover a igualdade entre homens e mulheres e combater todas as formas 

de preconceito e discriminação herdadas de uma sociedade patriarcal e excludente. Entre os 

programas de violência contra a mulher estão o disque-denúncia 180, o Programa “Mulher, 

viver sem violência” e a criação de casas de apoio às mulheres que necessitam fugir de seus 

lares. 

É dever de todos os homens contribuir para edificar e disseminar uma cultura de 

igualdade, liberdade e respeito às mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades realizadas 

Programação/conteúdo: Palestra sobre o dia do Fonoaudiólogo 

Recepção Médica da Unidade da Policlínica Estadual de Formosa-GO. 

Realizado: 22 de dezembro de 2022. 

Palestrante: Daniela Teixeira 
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Horário: 09:00 

Público-alvo: Pacientes e colaboradores da Policlínica de Formosa. 

No dia 09 de dezembro é comemorado o dia do Fonoaudiólogo, O Decreto de Lei nº 

6.965, de 9 de dezembro de 1981, regulamenta a profissão dentro da área da Fonoaudiologia 

no Brasil. A data é uma homenagem a este importante momento na história desses 

profissionais. 

O fonoaudiólogo é atuante em unidades básicas de saúde, ambulatórios de 

especialidades, hospitais e maternidades, consultórios, clínicas, home care, domicílios, asilos 

e casas de saúde, creches e berçários, escolas regulares e especiais, instituições de ensino 

superior, empresas, veículos de comunicação (rádio, TV e teatro) e associações. 

A Fonoaudiologia, hoje, possui 14 especialidades que são devidamente reconhecidas pelo 

Conselho Federal, a saber: 

• Audiologia: Prevenção e diagnóstico da função auditiva; seleção, adaptação e 

acompanhamento do uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), Implante 

Coclear e qualquer outro dispositivo para reabilitação auditiva ou proteção da audição; 

Capacitação e assessoria em empresas e na rede de ensino público e privado desenvolvendo 

ações para a promoção, aprimoramento, e prevenção de alterações relacionadas à audição. 

• Linguagem: Trabalha com os aspectos que envolvem a comunicação oral e escrita, 

desde a infância até a idade adulta. Pessoas com problemas de comunicação (expressão e 

compreensão) podem ter dificuldades na sua integração social e profissional. 

• Motricidade Orofacial: Nesta especialidade, o fonoaudiólogo habilita/reabilita funções 

relacionadas à respiração, sucção, mastigação, deglutição, expressão facial e articulação da 

fala, propiciando melhores condições de vida e de comunicação. 

• Saúde Coletiva: Planejamento e gestão em saúde no campo fonoaudiológico, com 

vistas a intervir nas políticas públicas, bem como atuar na atenção à saúde, nas esferas de 

promoção, prevenção, educação e intervenção, a partir do diagnóstico de grupos 

populacionais. 

• Voz: Representa a identidade do indivíduo, pois expressa seus sentimentos. O 

fonoaudiólogo previne, avalia e trata os problemas da voz falada (disfonias), cantada 

(disonias) e ainda aperfeiçoa os padrões vocais. 

• Disfagia: É uma alteração da deglutição, ou seja, do ato de engolir alimentos ou saliva. 

O tratamento das alterações da deglutição deve envolver uma equipe multidisciplinar, na qual 

o fonoaudiólogo está apto para lidar com os distúrbios da deglutição e da comunicação, sendo 

o responsável pelo diagnóstico e intervenção da disfagia. 

• Fonoaudiologia Educacional: Atuação em situações que contribuam para a 

promoção, aprimoramento e prevenção de alterações dos aspectos relacionados à audição, 
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linguagem (oral e escrita), motricidade oral e voz e que favoreçam e otimizem o processo de 

ensino e aprendizagem. 

• Gerontologia: Realizar promoção da saúde do idoso, prevenção, avaliação, 

diagnóstico, (re)habilitação dos distúrbios relacionados à audição, ao equilíbrio, à fala, à 

linguagem, à deglutição, à motricidade orofacial e à voz nessa população. 

• Fonoaudiologia Neurofuncional: Realiza avaliação, diagnóstico, prognóstico, 

habilitação e reabilitação fonoaudiológicos de pessoas em diferentes ciclos de vida com 

alterações neurofuncionais, atuando nas sequelas resultantes de danos ao sistema nervoso 

central ou periférico. 

• Fonoaudiologia do Trabalho: Promover mudanças na organização do trabalho 

levando em consideração a saúde e aperfeiçoamento da comunicação humana, 

desenvolvimento de programas de prevenção ocupacional, implantação de programas de 

qualidade de vida do trabalho, detecção e diagnóstico dos riscos fisiológicos em situações 

reais. 

• Neuropsicologia: Prevenir, avaliar, tratar e gerenciar os distúrbios que afetam a 

comunicação humana e sua interface com a cognição, relacionando-a com o funcionamento 

cerebral. 

• Fluência: Identificar as tipologias das disfluências típicas e atípicas para o diagnóstico 

e intervenção precoce dos transtornos da fluência. 

• Perícia Fonoaudiológica: Atuar como assistente técnico, auditor ou como perito nas 

esferas judicial, extrajudicial, administrativa e securitária em situações que envolvam aspectos 

de abrangência da Fonoaudiologia; realizar laudo pericial dos aspectos da comunicação 

humana; bem como sobre quaisquer assuntos de competência do fonoaudiólogo, entre outras 

competências. 

• Fonoaudiologia Hospitalar: Efetivou-se percorrendo o caminho dos avanços da 

profissão no ambiente hospitalar; das necessidades do mundo do trabalho, em especial no 

atual momento de pandemia; da imersão em um saber inter e multidisciplinar específico do 

ambiente hospitalar; dentre outros que fazem emergir uma especialidade. 

A palestra foi ministrada pela fonoaudióloga, Daniela Teixeira Gomes, no período 

matutino. Elucidando sobre a profissão, e abrindo espaço para que usuários da unidade 

pudessem tirar suas dúvidas acerca do serviço de fonoaudiologia. 
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Atividades realizadas 

Programação/conteúdo: Palestra sobre o Dia do Cego. 

Local: Recepção da Policlínica Estadual de Formosa-GO. 

Realizado: 27 de dezembro de 2022. 

Palestrante: Camila Müller e Lohany Romualdo 

Inicio: 09:00 horas e 13:00 horas 

Público-alvo: Pacientes e colaboradores 

Em dezembro foi instituído o Dia do Cego, uma data que convida para uma reflexão 

sobre o preconceito, a discriminação e os obstáculos enfrentados pelas pessoas que se 

encontram nessa condição. Além disso, a data visa o debate relacionado aos direitos e a 

acessibilidade, no intuito de reduzir quaisquer formas de preconceito e de propiciar o 

desenvolvimento do pensamento crítico.  

Por isso, a Policlínica Estadual de Formosa realizou palestras ministradas pelas 

psicólogas da unidade Lohany Romualdo e Camila Müller, com o objetivo de abordar 

informações referentes ao tema, contribuindo para o acesso à informação e para o 

questionamento de atitudes que corroboram para as formas de discriminação. No período 

vespertino a palestra teve participação da Assistente Social Nathielen Viana e da psicóloga 

Tatiana Hennemann.  

Foi realizada a diferenciação entre a cegueira que é perda total da visão e a pessoa com 

baixa visão que é quando tem a perda parcial da visão. Após foram descritas os tipos de 

bengalas utilizadas pelos portadores de deficiência visual sendo: branca – cego; verde – baixa 

visão e a bengala mesclada vermelha e verde – cego/surdo. Adicionalmente, foram levantadas 

questões associadas à definição do termo e a importância do processo de conscientização, 

também, foi entregues folhetos informativos sobre o assunto.  
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A palestra foi finalizada com a explicação do que é o capacitismo - é o preconceito contra 

as pessoas com deficiência; e com a apresentação da lei de cotas - 8.213/91 que assegura 

de 2 a 5% dos cargos para beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. 
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Relatório referente ao treinamento realizado no mês de Dezembro – 2022 

 

Treinamento da lavadora de desinfecção para tubo de colonoscopia e 

endoscopia com enzimático e ácido peracetico 

✓ 14/12/2022- A Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa, realizou 

um treinamento para os colaboradores da equipe de Enfermagem abordando o tema sobre 

DESINFECÇÃO PARA TUBO DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA. O treinamento teve 

como objetivo conscientizar, orientar e informar aos colaboradores quanto à importância da 

lavagem e manuseio correto do equipamento. 

O treinamento com duração de 01 (uma) hora, foi ministrado pelo Àlax Jean Pereira 

Costa, técnico de Engenharia Clínica da Policlínica Formosa. 
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Treinamento de Mapa e Holter 

✓ 21/12/2022- Foi realizado um treinamento para os colaboradores da equipe de 

Enfermagem abordando o tema: MAPA E HOLTER. Teve como objetivo: disseminar 

conhecimento em relação a instalação dos equipamentos de uso para exame no paciente, 

retirada do mesmo e a forma correta de arquivamento e envio para laudo. 

O treinamento com duração de 01 (uma) hora, foi ministrado pela Levinete Fonseca dos 

Reis, técnico de Enfermagem da Policlínica Formosa. 
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