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Este projeto sera desenvolvido atendendo requisitos da
8. Unidade Curricular do Curso de Graduação de En-fermagen» da 
Universidade Federal de santa Catarina, no periodo de 26/08/90 a 
13/11/90, 8 horas diarias, elaborado pela acadêmica Carmem Lucia 
Milioli. Tera como orientador o pro-fessor en-fermeiro Antonio de 
Miranda Wosny, sub-chefe do Departamento de En-fermagem. A 
supervisão ficara a cargo da en-fermeira Joice Maria Sa^i 
Silveira, -funcionaria da Pre-feitura Municipal de Criciúma.

Optei pelo município de Criciúma por ser minha terra natal, 
e ter maior conhecimento da area e acesso a recursos materiais e 
humanos, possibilitando o desenvolvimento melhor de um trabalho 
de assistência de en-fermagem.

' / fA area de saude publica -foi escolhida por ser um campo pouco
esclarecido para nos alunos durante a duração do curso, sendo que 
o flíosso currículo se encontra restrito nesta area, e a direção do 
curso se da para a area curativa e principalmente por nao se 
■fundamentar na realidade de nosso país.

E passado para nos nos bancos da Universidade uma visao 
errônea e distorcida da en-fermagem como pro-fissao, induzindo o 
desestimulo para a iniciativa da criaçao, consequentemente 
criando pro-f i ssi onai s alheios, -ficando um pro-f i ssi onal com 
deficiência na organizaçao, participatpão, elaboracj;ão e execução 
de trabalhos comunitários.

Inicialmente -fui para Criciúma sem um tema de-finido, apos 
alguns contatas com pessoas ligadas na area, e depois de conhecer 
o programa de saúde deste município, pude clarear meus propositos 
e come(^ar colocar minhas ideias em pratica.

Este município possui 5 regionais de saude que dividem—se em 
-39 postos de saúde.

Comecei a elaborar o meu projeto baseado nos Cuidados 
Primários de Saúde, Saúde Escolar e Saúde Comunitaria, sendo que 
a comunidade que eu escolhi -foi o Bairro Nossa Senhora da Salete.

Conforme afirmação da Alma—Ata de 1978 de que "Ps cuidados 
Primários de Saude são essenciais para que o mundo alcance um 
futuro previsível, um aceitavel nível de saúde, como parte do 
desenvolvimento social dentro do exerci^cio social. Igualmente 
válido para todos os países, do mais avançado ate"^ o menos 
desenvolvido, assumem porem, l^ormss que variam em func^ao de 
padrões políticos, economicos, sociais e culturais.
Essencialmente para os paises em desenvolvimento sua necessidade 
e premente."<3)



•‘A E.âude nao e um -fenomeno isolado para ser de-finido ou 
conceituado para ser de-finido em eeue proprios termos. Eis esta 
profundamente relacionada com o contexto socio-economico. A 
percepção da saúde ou do seu oposto, a doenca, ou se>a, o 
reconhecimento da falta de saúde varia de acordo com os padrões 
culturais (conhecimento, crenças, artes, moral, leis, costumes, 
capacidade e habitos) , ( 5 >

✓
"Ambiente, ou seja, o meio onde o homem vive e 

consequentemente onde ocorrem os eventos que alteram a sua saude, 
tem um papel importante, como condição interveniente no 
aparecimento desses fatores- Os fatores ecoloqicos, sociais 
culturais, assim como os aspectos econômicos podem ser pre- 
disponentes ou ate mesmo determinantes da ocorrência de agravos a 
saúde, como podem por si so impedir o advento de determinados 
fatos."(5)

A OMS define "a saúde como um estado de completo bem estar 
físico, mental e social”. Estfe conceito abrange uma complexidade 
de fatores influenciáveis para se atingir um estado adequado de 
saude.

A Con-ferencia de Al niÃ--Ata~78 coloca que "Os cuidados 
primários são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e 
tecnologias praticas, cientificamente bem fundamentados e 
socialmente aceitaveis, colocados ao alcançe universal de 
indivíduos e familias da comunidade, mediante sua plena 
participaçao e a um custo que a comunidade e o país pode manter 
em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de auto
confiança e autodeterminaçao. Fazem parte integrante tanto do 
sistema de Saúde do país, do qual constituem a função central e o 
foco principal, quanto do desenvolvimento social e economico 
global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos 
indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 
saude pelo qual os cuidados de saúde sao levados o mais 
aproximadamente possível aos lugares onde pessoas vivem e 
trabalham e constituem o primeiro elemento de um continuado 
processo de assistência a sâude."(3)

Em 1986 ocor^re a VIII Conferencia Nacional de Saude chamada 
Conferência Histórica, permitindo a participac^ao da populaçao e 
delegados de varias entidades civis. Surgiu a proposta da 
realizaçao da Reforma Sanitaria dividindo—se em três pontos 
principais:

1) Saúde como direito de todos e dever do Estado.
2) Financiamento do setor. -
3) Criaçao do SUS <Sistema Unico de Saude), posteriormente 

SUDS (Sistema Unico Descentralizado de Saúde), regionalizado e 
hierarquizado, iqualitario e de acesso universal 'a toda a 
populacao com estrati f icacjão progressiva. Com o SUDS foi 
implantada a Municipalizaçao do Serviço Saude.

f ^ yA Secretaria de Saude ficara responsável pela supervisão, 
apoio e repasse de verbas.



Constato que a realidade de saude no Brasil, gira em torno 
de todo um sistema polí^tico, econômico, &ocisl e cultural 
presente na realidade do país.

"Saude escolar e a parte da medicina que estabelece os meios 
de promoção, protecpao e recuperação da saude física, mental e 
social da criança e seu desenvolvimento normal durante o período 
de -frequência a escol a. . . " <4)

Devo ressaltar que o tema saúde escolar e um assunto que 
encontra-se totalmente defasado a nível municipal, estadual e 
naci onal.



y2.1- Historico do Bairro.

A comunidade Nossa Senhora da Salete e um dos bairros 
peri-fericos integrantes do Município de Criciúma, -fazendo parte 
da grande Prospera.

Em 1878 este bairro começou a se -formar. O mesmo era 
antigamente chamado Linha Três Ribeirões, cujo nome se deu devido 
a três rios que se encontravam na mesma dire<^ao, começando assim 
a ter seus primeiros habitantes.

Como naquela epoca nao havia generos alimentícios para serem 
comprados, esses pioneiros cometparam o plantio de alimentos.

/□s terrenos eram cobertos de matos e para prepara-los tinham 
que desmatar a -foice e machado. Suas casas eram -feitas com 
palhas, barro e madeira que saí^a do próprio desmatamento. Nao 
existiam estradas, eram apenas picadas que os habitantes -faziam 
para ligar uma casa a outra. As -familias Casagrande, Scott, 
Netto, Milioli, Pizzetti e Camim, foram as pioneiras, todas 
trabalhavam na lavoura.

IMo decorrer dos anos, novas -famílias chegaram, uma delas 
sendo a -familia Cesario que foi responsável pela construção do 
primeiro engenho de cana-de-açucar, -fazendo assim crescer a 
comercializaçao do genero e atendendo toda a região.

Com o passar do tempo a 1ocalidade^comecou a se chamar Poço 
7 devido a embocaduras de minas de carvao que se situavam nesta 
area, sendo que a popularidade -fez com que as pessoas esquecessem 
o nome de Linha Tres Ribeirões. E logo após o Poço 7 se 
transformou no bairro Nossa Senhora da Salete.

A origem do atual nome e devido a igreja católica ter 
adquirido uma enorme area de terras nestas imediações. Atualmente 
rjo bairro Nossa Senhora da Salete habitam cerca de 8.000 pessoas. 
E considerada a entidade mais organizada do município de 
Criciúma. Existem l.B95 móveis cadastrados nesta localidade.

N/ ^ ^A distribuição da populaj:ao por faixa etaria e a seguinte:
muitas crianpas, media quantidade de jovens, muitos de média
idade e poucos idosos. Essa distribuição populacional assemelha- 
se a pirâmide da população de nosso país.

Confronta-se ao Norte com a rua General Pinto da Veiga e



parte da rodovia SC 443. Sul com parte da Linha Tres Ribeirões, 
Leste com a Linha Corda Bamba e Linha Seca, Oeste com a rua 
Dionísio Mi 1ioli, com Linha Seca a parte da rua Rio de Janeiro.

Em relaçao ao aspecto da in-fra-estrutura diepoe de: 1 
tele-fone público, as-f al tamento na rua principal, energia 
elétrica, linha de tele-fone, agua encanada, instalações 
sanitarias ligadas a rede de esgoto, coleta de lixo 2 vezes pela 
semana, iluminaçao pública na rua principal r 
oni bus.

linha diaria de

A economia do bairro -funciona com: 1 -fabrica de lajotas, 
padaria, supermercados, lojas, -farmacia, serraria, confecçoes de 
jeans e malhas, deposito do Angeloni, ceramica, industria de 
plásticos, bares, serralherias e outros...

Os recursos humanos disponíveis são: clube de mães, idosos e 
jovens, time de -futebol, médico, dentista, auxiliar de 
en-fermagem, coral e outros. . .

Os recursos materiais que a populacpao tem acesso sao: clube 
de futebol. Centro Comunitário, posto de saúde, consultorio 
medico e odontologico, creche domiciliar da LBA que abriga 8 
criACKpsiZj sendo este o numero maximo, capela Nossa Senhora 
Aparecida e escolas.

•s/Segundo i n-f orma<poes colhidas com os moradores do bairro, 
eles mesmos -fazem o seu quintal de verduras e frutas, e afirmam 
que a terra e boa, tudo o que se planta nasce. Nessa comunidade 
tambem existem duas escolas, uma sendo de rede estadual e a outra 
de rede municipal.

Em 17/03/1971 -foi -fundado o Centro Comunitário Nossa Senhora
na rua Valentin Pizzetti sem numero.da Salete, que localiza-se

tele-fone 33—30—48. que tem como secretaria 
moradora do bairro, Rosane Antunes de 
Comunitário existe um conselho eleito 
moradores associados. Aqui funcionam clube 
vez por semana, quartas e sextas-feiras respectivamente das 14:00 
•as 17:00 hs. Tambem oferecem outras atividades como coral, aula 
de Judo, bailes, -festas de casamento e junina, jantares, gincanas 
e outros...

atualmente uma jovem 
Souza. Neste Centro 
pelos seus proprios 

de maes e idosos, uma

O Centro Comunitário e mantido pelos proprios moradores do 
bairro. Os problemas e>:istc?ntes nesta comunidade sequndo os 
moradores sao: compl ementapao do calç:amento das ruas, iluminaçao 
pública, poluição provocada pela torre-fa<^ao do cafe no deposito 
do Angeloni, -falta de segurança publica, uma creche que atenda 
crian<^as de O a 6 anos, quadra de esportes para a pratica de 
lazer, e outros...

Esta 
direi tos.

fe uma comunidade bem organizada que luta pelos seus



/ t / _2.2- Histarico da Escola Municipal ”Jose Cesario de Bilva”.

Esta escola -foi -fundada em 03/05/B2, pois os moradores desta 
localidade acharam necessário a construção de mais uma escala no 
bairro, pois a que e>:istia nao se -fazia mais suficiente, A area 
de terra foi doada por um morador desta Comunidade Nossa Senhora 
da Salete, o senhor Flori ano de Vi 11 a.

iA escola situa-se na rua Valentin Pizzetti sem numero, 
atualmente possui cerca de 220 alunos. E oferecido os alunos de 
primeira a quarta, serie, jardim e pre-escolar. Funciona pela 
manha e a tarde, das 8:00 as 11:40 hs e das 13:00 as 17:00 hs.

O corpo docente e discente esta composto por: OI diretor, 12 
professores, 01 professor de classe de apoio, 03 serventes e 01 
presidente da APP. A escola possuí as seguintes dependências! 5 
salas de aula, sala da diretora, 2 banheiros, í cozinha, 1 
di spensa, e 1 sala para guardar os materiais desportivos.

^ / 2.3- Historico do Posto de Saude.

A Unidade de Saude Nossa Senhora da Salete foi fundada emw / ^ ^88, na gestão do prefeito Jose Augusto Hülse. E um orgao da 
Prefeitura Municipal de Criciúma. Faz conjunto com mais cinco 
unidades, formando a Regional da Prospera, tem como supervisora a 
enfermeira Joice Maria Savi Silveira.

^ fEsta com o seguinte quadro de funcionários:
- 01 médico clínico geral, Ricardo Martins, que atende as 

segundas, quartas, quintas e se>;tas-feiras pela manha, sendo que 
a primeira quarta-feira de cada mes e realizado o pre-natal.

- 01 dentista, Antônio Rampinelle, que trabalha de segunda a 
sexta-feira no período matutino, atendendo as crianj:as das 
escolas de primeira a quarta series.

- 01 auxiliar de enfermagem, Seonir Bachs, que atende no 
periodo matutino e vespertino, sendo 8 horas diarias sua carga 
horaria.



- 01 auxiliar de odontologia, Tania Jacques, atendendo no 
período matutino e ve&pertino.

- 01 servente, Emí 1 i Nasci mento,, que trabalha 8 hs diarias,

O espaço -físico do posto de saude e considerado bom para as 
atividades que sao oferecidas, A relapao do material permanente 
existente no posto de saude consta con-forme o anexo I. O posto 
localiza-se na rua Dionisio liilioli sem numero.

Serviços existentes no posto de saude:
. f- Clínica (iedi co-Geral : destinada a populaçao do bairro.

- Pre-Natal: para todas as gestantes do bairro.
A- Preventivo de Cancer: o-ferecido as mulheres da comunidade.

- Odontologia: destinada as criancj;as das escolas primarias.

- Atendimento de En-fermagem: psrs toda populaçao do bairro.

Espaço -físico (anexo II) e suas atividades:

- 01 sala de espera. Onde as pessoas aguardam sua vez de ser 
atendi do.

t- 01 sala de pre-consul ta. A auxiliar de en-fermagem -faz a 
entrevista Oo paciente para o preenchimento do prontuário.

V ly- 01 sala de vacina. Bao realizadas as aplicações de 
vacinas: Sabin, Tríplice e anatoxi-tetanico nas segundas, quartas 
e sextas—feiras, turno vespertino, e sarampo na primeira terça de 
cada mês, durante o dia todo-

- 01 sala de preventivo de cancer- Sao colhidos os exames de 
cancer de colo e exame das mamas.

- 01 sala de en-fermagem. Onde e -feita nebulizaçao, injeção, 
-curativo e retirada de ponto-

- 01 consultorio medico. Realiza-se consultas gerais e pre- 
natal.

- 01 consultorio odontologico. Realiza—se os procedimentos 
da area.

- OI banheiro. Uso coletivo (-funcionários e populaçao do 
bairro).





1. Objetivo Especí-fico: Levantar as condi çoes sanitarias e gerais 
da Escola Municipal Jose Cesario da Silva,

Estratégia: Realizar cadastra escolar íane>;o III).

Apraramento: Quinta semana de Agosto.

Avalia^ao- O objetivo sera alcançado ee: Levantar reais condi- 
^oes da escola.

2. Objetivo Especí-fico: Elaborar -fichário de saude dos alunos da 
Escola Municipal José Cesario da Silva, para registrar proble
mas referentes a acuidade visual e auditiva e dados antropome- 
tri COS.

€Estrategista: Fazer levantamento da acuidade visual, pela apli-
pijcaçao do teste de visao usando a escala de Bnellen. Levanta

mento antropometrico (peso >: altura). Levantamento da acuidade 
auditiva com instrumentos e auxílio da. Funda^ao Catarinense de 
Educacjião Especial <FCEE) —nucleo de Criciúma.

/Aprazamento: Segunda semana de Setembro ate a segunda semana 
de Outubro.

Avaliaçiao- 0 objetivo sera alcançado se: Elaborar o -fichario, 
registrar os problemas levantados e encaminhar para os setores 
competentes.

3. Objetivo Especi-fico: Executar um treinamento de saude escolar 
aos pro-fessores da Escola Municipal Jose Cesario da Silva-

Estrategi-ta: Repassar as orientaçoes de rotina da FCEE, refe
rentes a acuidade visual e auditiva. Treinamento teorico-pra- 
tico.

Aprazamento: Quinta semana de Agosto ate*^ a primeira semana de 
Setembro.

Avaliaçao- O objetivo sera alcanç:ado se: Os professores esti
verem aptos a aplicatpao dos testes.

4. Objetivo Específico: Realizar encontros com os pais e profes
sores para discussão do tema saude.

/Estrategiyfca: Discutir com as pessoas o que elas querem saber 
sobre saude. Proporcionar encontros com palestrantes convida
dos. Usar recursos humanos e materiais para o melhor entendi



mento do tema observado.

Aprazamento: Setembro Novembro.

Avaliaçao- O objetivo sera alcançado se: Realizar um encontro 
por mes e envolver a comunidade no programa de saude.

5. Objetivo Específico: Levantar as principais plantas medicinais 
usadas e conhecidas pele comunidade e construir um pequeno 
horto na escola e na comunidade de saude,

Estrategijfea: Mobilizar a comunidade para a construção de um 
canteiro de ervas medicinais, com as plantas que eles mais u- 
sam e conhecem.

Apraramento: Setembro a Outubro.

Avaliaçao- O objetivo sera alcancpado se: Mobilizar a comunida
de,, identi-ficar as plantas e construir o horto.

6. Objetivo Especi-fico: Elaborar um -fichário in-formativo de uso e 
cultivo das plantas medicinais usadas pela comunidade.

/ /Estrategijpa: Pesquisa bi bl i ogra-f i ca e de campo das plantas ma
is conhecidas e usadas pela comunidades sobre: Indicacoes, 
cultivo, contra-indica^oes e outros xtens.

Aprazamento: Setembro a Outubro.
/Avalia^ao- O objetivo sera alcancjado se: Con-feccionar os -fi- 

chari os.

7. Objetivo Especí-fico: Atender a populaçao da comunidade Nossa 
Senhora da Salete a nível ambulatorial e domiciliar segundo os 
princípios de Atencjao Primaria de Saude.

/ AEstrategiíía: Prestar assistência de en-fermagem na Unidade de 
Saúde Nossa Senhora da Salete, prioritariamente a mulher, cri- 
ancpa de O a 5 anos, escolares de 7 a 14 anos encaminhados da 
Escola Municipal José Cesário da Silva, e adultos.

Aprazamento: Agosto a Novembro.
V ^Avaliaçao- 0 objetivo sera alcantpado se: Prestar atendimento 

no mínimo de 8 horas semanais-

8. Objetivo Especí-fico: Realizar palestras para os comunitários 
participantes do grupo de idosos são Pedro e grupo de mães.
Estrategijfca: Discutir com os participantes do grupo, qual as
sunto sera abordado. Usar recursos humanos e materiais para

lO





1. Atividade: Elaborac^ao do projeto.
Período: Primeire.f segunda e terceira semanas de Agosto,

2. Atividade: Reuniões com o orientador.

Período: Primeira; segunda, terceira e quarta semanas de Agos
to; primeira e quarta semanas de Setembro; segunda e quarta 
semanas de Outubro? primeira, terceira e quarta semanas de No
vembro; primeira semana de Dezembro.

3. Atividade: Apresentaçao do projeto - UFSC.

Período: Quarta semana de Agosto-

4. Atividades: Apresenta^ao do projeto para a Escola Comunidade. 

Período: Quinta semana de Agosto.

f5. Atividade: 1) Levantamento das condicoes sanitarias e gerais 
da E.M.J.C.S.

Período: Quinta semana de Agosto.

f>t ^ ê6. Atividade: 2) Elaboracpao do -fichario de saude dos alunos da
E.M.J.C.S., registros dos problemas re-ferentes a acuidade vi
sual, auditiva e dados antropometricos.

Período: Segunda, terceira e quarta semanas de Setembro; pri
meira e segunda semanas de Setembro.

7. Atividade: 3> Execupao do treinamento aos professores da E.M. 
J-C.S. re-ferente a acuidade visual, auditiva e dados antropo- 
métricos.
Período: Quinta semana de Agosto; primeira semana de Setembro.



kJ
B. Atividade: 4> Resliza^ao do reteste com os alunoB úb E.M.J. 

C.S. que apresentarem problemas relacionados com a acuidade 
visual e auditiva.

Período: Terceira semana de outubro.

9. Atividade: 5) Encaminhamento dos alunos com problemas visuais 
e auditivos apos o reteste.

Perxodo: Quarta e quixita semanas de Outubro.

10. Atividade: 6> Realiza<^ao dos encontros com os pais, alunas e 
pro-fessores. para discussão do tema saude.

Período: Segunda semana de Setembro; segunda semana de Outu
bro; primeira semana de Novembro.

11. Atividade: 7) Levantamento das principais plantas medicinais 
usadas e conhecidas pela comunidade e construt^ao dos pequenos 
cantei ros.
Período: Primeira, segunda, terceira e quarta semanas de Se
tembro: primeira, segunda, terceira e quarta semanas de Outu
bro.

w *12. Atividade: S) Elaboraçao de um -f i chari otnf ormat i vo de uso e 
cultivo de plantas mais usadas.

Período: Segunda, terceira e quarta semanas de Setembro? pri
meira, segunda, terceira e quarta semanas de Outubro.

13. Atividade: 9) Atendimento a populac^ao a nível ambulatotial e 
domi ci1i ar.

Período: Primeira, Segunda, terceira e quarta semanas de Se
tembro; Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta semanas 
de Outubro; Primeira, segunda e terceira semanas de Novembro.

14. Atividade: 10) Realizaçao de palestras para o grupo de idosos 
e maes.

Período: Terceira semana de Setembro; terceira semana de Ou
tubro; Segunda semana de Novembro.











ANEXD I - Materiais Permanentes da Unidade de Saude Nossa Senhora 
da Salete.

01- Escrivaninha em madeira maciça, madeira imbuída com um gave- 
teiro com duas gavetas medindo 110>;60x75.

Oí- Cadeira em madeira imbuída simples.
01- IDEM
01- IDEM
01- Mesa auxiliar com ri dizio e regulagem de altura em estrutura 

metalica cor branca medindo 40x30.
Oí- Mesa clínica em estrutura metalica cor branca com colchão 

■fixo revestido em napa cor cinza medindo ISOxóOxSO com regu —
1 agem na cabeceira. ^

01- Escadinha com dois degraus estrutura metalica cor branca.
01- Armário tipo estante com duas portas de correr com vidro e 

três prateleiras internas graduaveis em mBÓeira imbuída me
dindo 160x150x40.

Ol- Arquivo em estrutura metalica cor cinza marca Pandim com qua
tro gavetas para pastas suspensas medindo 130x80x50-

01- Cadeira em madeira imbuída simples.
01- IDEM ^ ^ /
01- Ventilador marca Arno cor acre com tres rotac^oes serie AJ.
Ol- Fichario em estrutura metálica com tampa acrílica cor -fume 

com duas divisórias para -fichas medindo 35x30x15.
01— Escrivaninha em madeira maciça madeira imbuí^da com um gave- 

teiro com duas gavetas medindo 110x60x75.
,Ol- Cadeira em madeira imbuída simples.
01- IDEM
01- IDEM / ^ ^01- Biombo em estrutura metalica cor branca com tres divisórias

de tecido.
01- Escadinha com dois degraus estrutura metalica cor branca.
01— Mesa ginecológica com perneira em estrutura metalica cor 

branca com regulagem na cabeceira com colchão revestido em 
napa cor azul medindo 130x60x85.

01- Mesa com pes em estrutura metalica cor preta com tampo em ma
deira branca com perfil de P.U.C, preto medindo 90x90x80.

01— Banquinho com pés em estrutura metálica cor branca com assen
to em madeira cilíndrica com regulagem de altura.

01- Foco para luz cor marrom em estrutura metalica com regulagem 
de altura.



01- Escrivaninha em madeira maci<j:a madeira imbuída com um gave- 
teiro e dua& gavetas medindo 11C»í60>:75.

01- Tampo para pia com duas cubas ino>: medindo 160>:50.
01- Cadeira em madeira imbuída simples.
01- IDEM
01- IDEM
02— Armário tipo estante em madeira imbuída com tres prateleiras 

internas graduaveis medindo 160x150x40 com duas portas de 
correr e vidro.

01- Mesa com pes em estrutura metalica com tampo revestido em 
•formica branca com perfil P.U.C. preto medindo 90>:90>íS5.

01- Carrinho de curativo em estrutura metálica cor branca com uma 
prateleira e rodízios medindo 80x60x75.

01- Nebulizador marca Olidef-CZ serie c-71 BL 031.
01- Mesa clinica em estrutura metalica cor branca com colchão fi

xo revestido em napa cor cinza medindo 180x60x80.
01— Escadinha com dois degrous em madeira pinho.
01- Pia inox com uma cuba medindo 160x50.
01- Mesa em madeira macica madeira de pinho cor branca medindo 90 

X90x75.
01- Escrivaninha em madeira maciça madeira imbuída com um gave- 

teiro com duas gavetas medindo 110x60x75.
01- Cadeira em madeira maciça madeira imbuída simples.
01- IDEM
01- IDEM^
01- Fichario em estrutura metalica cor cinza com tampa de acríli

co cor fume medindo 25x20x15.
Ol- Arquivo em estrutura metálica cor cinza com duas gavetas para 

fichas medindo 40x40x20. ^
01— Balançra em estrutura metalica cor branca marca Filiziola mo

delo 30 numero de serie 54848 carga maxima 26 Kg.
02— Banco com pes em estrutura meta^lica cor preto com assento es

tofado em couro preto medindo 120x50x40.
01- IDEM
01- IDEM



01- Pinçra servente anatomxca com dente 30 cm.
Oi- Estojo ino>; para luva.
01- Estojo ino>: pe<^ueno.
01- Bandeja i no>! media. ^
02- Suporte de bâlde estrutura metalica cor branca com pedal e 

tampa em inox. ^
Ol- Bacia ino>: tamanho medi o.
09- Intermediário plástico transparente para nebulizaçao.
03- Lixeiro de esmalte tamanho medi o.
01- Tambor ino>: tamanho pequeno.
01- Bandeja inox tamanho medi o.
02- Porta agulha.
02- Tesoura Iris.^
06- Pinça hemostatica com dente ponta reta 16 cm.
01- Cabo de bisturi.
07- Pinça anatômica com dente 16 cm.
Ol- Tentacomulo.
03- Teseoura cirúrgica ponta fina 14 cm.
01- Pinça hemostatica com dente ponta curva 14 cm.
02- Pinça anatômica sem dente 16 cm.
04- Especulo ncíimero 03.
10- Especulo número 02.
06- Especulo numero 01.
08- Pinça Col1en 25 cm.
01- Pinica hemostatica com dente ponta reta 14 cm.



















"Muitas pessoas devem a

grandeza de suas vidas
/aos problemas e obstá

culos que tiveram de 

vencer."

< Spurgeon )
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No presente relatorio estao escritos o desenvolvimento de 
todas as atividades realizadas pela a acadêmica Carmem LÚcia 
Milioli no espado de 28/08/90 a 23/11/90, sendo um total de 360 
horas onde 220 horas curriculares e i40 horas e>!tra-curri cui ares, 
num período de 8 horas diaVias, na comunidade Nossa Senhora da 
Salete no Município de Criciúma.

Ressaltando que durante este período de esta'gio, houve uma 
greve parcial pelos funcionários da Prefeitura Municipal de 
Criciúma, que afastou-me desta tarefa por 20 dias úteis.

O relatorio consiste em descrever ou relatar o que foi 
realizado no Posto de Saude Nossa Senhora da Salete, Centro 
Comunitário, e Escola Municipal José Cesario da Silva, Deve ser 
escrito com objetividade e clareza. Visa avaliar o resultado das 
atividades propostas anteriormente.

"Avaliaf^ao e o processo de monitoramento de atividades para 
determinar unidades individuais, e a própria organizarão, sstao 
obtendo e utilizando seue recursos eficaz e eficientemente, de 
modo a atingir seus objetivos, e, nos casos em que isso nao esta 
sendo conseguido, implantação dé uma apao." < ROBBINS )

"Avaliaçao, processo pelo qual o valor, a extensão, a 
magnetude, natureza e caráter de uma coisa e estimado, julgado, 
determinado ou mensurado, deve ser forma contínua de fama a 
assegurar que os resultados sejam obtidos segundo os moldes 
padrões e planos estabelecidos." í Anais do XXIX CBEn )

/Este trabalho visa avaliar o meu desempenho de estagio, no 
sentido de verificar o alcance das estrategias propostas. Ira 
constatar a minha eficiência e eficacia e pr i nci pal mente o mett 
preparo para a vida profissional.



Objetivos Especí-ficQs-

- ^1. Levantar as condiçoes sanitarias e gerais da Escola 
Municipal José Cesário da Silva.

O levantamento -foi realizado através de um cadastro escolar, 
dentro do prazo previsto. Esta escola encontra-se em boas 
condi çioes, comparando-a com a realidade de outras escolas 
municipais. A escola oferece os cursos de primeira a quarta 
series, jardim e pre-escolar, possui em media 200 alunos dos 
quais dividem—se entre os periodos matutino e vespertino. Seu 
corpo docente e discente esta composto por: OI diretor, 12 
pro-fessores, Oí pro-fessor de classe de apoio, 03 serventes. Oi 
presidente da^APP. Suas dependências encontram-se em estado de 
boa conserva<pao.

A estrada de acesso a escola e de asfalto, o meio de 
transporte dos professores é o ônibus, e os alunos costumam vir 
de bicicleta ou caminhando. A distancia média da residência dos 
alunos ate a escola varia em torno de mais ou menos 1 Km de 
distância.

Existem atividades esportivas e recreativas nesta escola, 
sendo mi ni str adas^pel os professores de educacpão física, na qual 
as atividades sao: iniciação aos jogos desportivos, dan^a, 
ginastica e brincadeiras infantis. Q grande problema existente 
nesta area e que a escola nao dispõe de uma quadra de esportes, 
as mesmas são realizadas em um patio de recreapão. A merenda 
escolar e procedente da prefeitura municipal e do Estado, mas 
ultimamente a escola vem recebendo os alimentos com um pouco de 
atraso e escassez. Nao possuí horta escolar.

A manutenção da escola e feita pela prefeitura municipal e 
pelo proprio colégio. Apresenta luz elétrica, ventilaçao 
adequada, boa iluminaçao, instalações sanitarias ligadas a rede 
de esgoto, a captaçao de agua e por rede publica, o recolhimento 
do lixo e feito pelo servipo de limpeza pública, o uso dos 
sanitarios e separado por sexo. Os principais problemas de saude 
dos escolares sao, pediculose e verminose-

Os alunos com problemas de saude geralmente sao encaminhados 
ao posto da Comunidade, e os de saúde bucal e realizado o mesmo 
procedimento, na escola e feita a escavaçao dos dentes e bocejo 
com fluor.



Estas ■foram obtidas atravfts da observaçao quando
-fui visitar a escola, e colhidas com os pro-fessores, alunos e 
serventes.

✓ /■2. Elaborar -fichario de saude dos alunos da Escola Municipal 
Jose Cesario da Silva. para registrar problemas referentes a 
acuidade visual, auditiva e dados antropometricos.

/^ Foi elaborada uma pastinha, a qual chamamos de prontuário de 
saude, cada aluno -f i cox-responsavel pela ornamentaçao da capa de 
seu prontuário. O mesmo compunha-se de 4 paginas, na qual a 
primeira^ apresenta a i dent i-f i ca^ao do aluno, dados
antropometriCOS, resultado do teste de acuidade visual e 
auditiva, a segunda e terceira paginas compostas pelo teste 
educacional de acuidade e auditiva, e Çf quarta chamamos de
boletim de ocorrências diaria, onde sao registrados qualquer 
problema referente a saude do aluno. ( anexo I, II, III, IV )

Este prontuário saude pode ser utilizado pelos alunos num 
período de 4 anos, de primeira a quarta serie, e quando o aluno e 
transferido para outro colégio, a ficha de saude deve ser mandada 
junto.

Os testes de acuidade visual e auditiva foram realizados de 
acordo com ás orientacoes repassadas pela Fundacao Catarinense 
de Educação Especial (FCEE).

Aplica<^ao do teste de acuidade visual

A#A- O que e necessário para a aplica<j:ao do teste.

1) Materi al.

a-^ Escala optometrica decimal de Snel 1 en ( esta escala foi ce
dida fDara a realizaçao dos testes pelo núcleoda FCEE de 
Criciúma ).

b— Ponteiro ou lapis preto < foi usado o lapis preto para a 
realizaçao do mesmo ).
Cartao para cobrir um dos olhos, oclusor de cartolina 
( confeccionado seguindo o modelo da FCEE ). 

d- Cadeira.
e- Metro ou fita. ^
f- Representacao simbólica do gancho < confeccionado de carto-



lina, seguindo o modelo da FCEE ). ^
g- Ficha para registro dos resultados ( primeira pagina do 

prontuário saude ).

2) Preparo do local.

Os testes -forann realizados na escola tornando e-fetivo os 
requi.sitos necessários para a conclusão dos mesmos, que ser ao 
relacionados abaixo.

a— Local bem iluminado, sem ofuscamento, permitindo entrada de 
luz pelos lados ou. por tras do aluno a ser testado, evitan
do que a luz incida diretamente sobre a escala, ambiente 
rasoavelmente calmo, sem apresentar outros estímulos que 
possam desviar a atençao.

b- Marcar o piso com uma linha, distancia de 5 metros da esca
la para indicar a exata localizaç:ao do aluno durante o tes
te.

c- Cuidar para nao manter a escala em posição -fi>!a, observar 
sempre a altura das crianç:as e ajustar a escala de modo que 
a linha de sinais < que corresponde a acuidade de 1=100% ) 
-fique ao nivel dos ol^os de cada crian<j:a.

3> Preparo dos alunos.

O mesmo pode ser -feito individualmente ou coletivo, os 
alunos desta escola foram preparados individualmente e receberam 
as informac^ões condi gentes a meta da FCEE, que são as segui ntes-

a- Colocar a criança junto a escala e explicar-lhe o que fazer 
e verificar se a explicarão foi bem compreendida, 

b- Colocar sentada na cadeira com a posi<j:ao correta, 
c- Ensinar a crianpa a cobrir o olho com o cartao ou o oclusor 

obliquamente sobre o nariz, evitando a pressão do globo o- 
cular, esc1arecendo-lhe que os dois olhos devem permanecer 
abertos.

d- Explicar a necessidade de manter a cabeça na posi <^ao corre
ta, sem desviar o corpo.



B- Procedimento na aplica<pao do teste.

í> Compete ao aplicador.

Aa- Fazer o aluno sentar-se numa cadeira, a 5 m de distancia, 
de costas ou de lado para a -fonte luminosa, 

b- Colocar a escala de modo que a linha que corresponde a vi
são normal < 1=100% ) se ajuste ao nível dos olhos de cada 
criança.

c- Cuidar para que a crianca nao incline a cabeca ao proceder
o teste.

d- Dizer -francamente caso não enxergue um símbolo, 
e- Os dados re-ferentes aos alunos que usam oculos devem ser 

registrados, em ambas as colunas, com correção e sem corre
ção, pois deverão ser testados duas vezes. ^ ^ 

-f- Os dados referentes aos alunos que nao usam oculos deverão 
ser registrados na coluna sem correcao. 

g- Nos ^casos que -forem necessaria a reaplicaçao do teste, de
vera ser seguido o^ mesmo procedimento, apenas para os alu
nos que nao usam oculos. A reveri-ficação dos alunos que ja 
usam oculos devera ser -feita diretamente pelo o-f talmoloqi s- 
ta.

h- Os resultados iguais ou. in-feriores a 90V. devem ser regis
trados em vermelho, nas devidas colunas, indicando a rea- 
plicaçao do teste,

i- Os problemas observados pelo aplicador devem ser registrado 
na coluna de sinais ou sintomas. Constar tambem, os casos 
em tratamento o-f tal mol ogi co. 

j- Assinalar com um sim ou outro sinal os casos de normalidade



tAnalise do teste

A aplicaçao do teste, a observaç;ao objetiva das reatpoes do 
aluno a sua aplicaj^ão e o registro precisa dos resultados sao 
■fundamentais para uma boa análise.

•JAssim, para proceder com uma correta di scriminacpao, voce 
devera observar como normas, que:

- A leitura correta, por ambos os olhos, de todos os símbo
los constantes da escala adotada, ate a linha 1, sera in
dicador de visao normal.

- No caso de a crianí^a nao conseguir 1 er ^corretamente todos 
os símbolos, usando ambos os olhos, ate a linha 1, e o re
sultado do melhor olho estiver compreendido na -faixa de
0,1 a 0,9, ha indicação de problema visual.

- A maior ou menor gravidade de de-ficiencia sera determinada 
pelos seguintes limites constantes da escala, recomendan
do-se:

- visão igual ou abaixo de 30/1 — encami nhamento urgentíssimo

- de 30/í a 50% — encaminhamento rei at i vãmente urgente

- de 507. a 90Z - encaminhamento sem urgência

( Os alunos que apresentarem sintomas, independentemente do 
grau de acuidade visual deverão ser encaminhados ao 
oftalmologista)-

- Os alunos que apresentarem índice abaixo do normal < menor 
que 1 ) deverão ser submetidos a reaplica^ao apos um perí
odo mínimo de 24 horas, para con-firmacjiao dos resultados, 
com vistas e encaminhamento ao atendimento requerido (obe
decer a mesma té^cnica utilizada no teste).



Resultado do teste de acuidade visual -feito aos alunos 

da Escola Municipal José Cesario da Silva

Estes testes e retestes -foram todos realizados por esta 
estagiária. O objetivo em questão nao pode ser alcançado 
totalmente, porque houve uma greve pelos pro-fessores da escola 
durante 20 dias uteis, atrasando assim o trabalho, como mostra os 
quadros a seguir:

------------1--------------
Ideal I Realizado
------------1------------ —

Ap li cairão do teste 

Porcentagem

167 cri ancas I 125 crianças

1007. 74,857.

* déficit de 25,157. = 42 criancas sem realiza-lo

Quadro referente as crianças com problemas de deíiciência visual

I Total de crianças Total de crianç:as I
I testadas testadas com I

deficiencia I
I 125 22 I
I 1007. 17,í>07. I

-tt O resultado das deficiencias apresentadas encontram-se dentro 
dos parametros da realidade nacional ( 207. )-



Gravidade de deficiência 
vi suai

Seíií correção 
vi 5ual

I ate 307.
-I---- ------------ i-
I 1 I 1 I

I 307. a 507. I I
T  7  _

1 I

I 507. a 907. I 17 I
_ T ---------------------------------------------T -

2 I

Com correção 
vi suai

* Total de crianças 2Í

Apos a realizaç:ao dos retestes, todas as crian(^as foram 
encaminhadas. O encaminhamento foi feito para os proprios pais. 
Convidei os pais destas 22 crianças para irem a escola e 
coloquei-os a parte do problema oftalmologico de seus filhos. 
Todos foram muito receptivos e possuiam condiçoes economicas para 
solucionar o problema apresentado.

Aplicaçao do Teste de ^fiVidade Auditiva

Este teste tem por objetivo o levantamento do numero de 
indivíduos que apresentam um déficit quanto a acuidade auditiva.

A- Instruí^oes basicas para a aplicacao do teste.

a— A primeira parte do teste deve ser obtida através da obser— 
va(j:ao da professora dentro da sala de aula. (^ver ane>:o II ) 
b- A segunda parte do teste e realizada na sequencia de apre- 
senta(^ao de sons que deve sempre ser respeitada. Os instru-



mentos sao: ( estee instrumentos -foram cedidos pelo nucleo 
Criciúma - FCEE )
- tambor - 2 batidas -fracas e firmes 
-"coco - 2 batidas -fracas e -firmes
- apito - apitar 2 vezes movendo as hastes
- sino - 2 badaladas -firmes

Para a aplica<^ão da etapa deste teste, a criança deve estar 
sentada de costas, na distância de 1,50 m do aplicador que 
ira usar os instrumentos. 0 ambiente deve ser o mais silen
cioso possí^vel . Explicar a criança que depois de escutar o 
som tera um pequeno intervalo de tempo ate a apresentaçao 
do estímulo seguinte. Apos ouvir o som a criança deve le
vantar o bra^o. Esta etapa e realizada por sons instrumen
tais a nível nao verbal.( ver anexo III )

c- A pro>:ima etapa e -feita com a repetição de sílabas < a ní
vel verbal ) que constam de: repeti<^ao de sílabas isoladas, 
repetiçiao de pares de sílabas e di scr i mi naçao auditiva de 
vocabularios.( ver anexo III )

Esta etapa do teste devera ser -feita sem leitura labial, 
assim coloca-se um papel em frente a boca na altura do na
riz do examinador, o mesmo deverá -falar com voz normal sem 
enfatizar demais o que fala.

B- Contagem de ponto.

Apos a realizaçao de todas as etapas, passamos para a 
contagem de ponto. Como pode—se observar < anexo II e III ) 
existe um numero ao lado de cada lacuna de resposta, portanto, a 
cada informaçao obtida pelo aluno, marca—se os pontos 
correspondentes a lacuna preenchida.

Apos feita a testagem com cada crianca individualmente, os 
dados deverão ser passados na folha de tabulacao e somados.

C- Avaliacao.

Apos a somagem dos pontos deve-se comparar o numero obtido 
com a tabela de classificacao.





da Escola Municipal Jose Cesario da Silva

0^ teste de acuidade auditiva -foi realizado por esta 
estagiaria. O objetivo em questão -foi cumprido parcialmente, por^ 
causa da greve realizada por seus pro-fessores da escala, ja 
mencionado anteriormente, assim deixando o trabalho a desejar, 
como mostra o quadro a seguir:

Ideal I Realizado
Teste de acuidade 

auditiva.
lé.7 I 20
1007. I 11,97%

------1-----------

* déficit de 83,03’/. = 147 criancas sem realizaçao dos testes

Destas 20 crianças que foram testadas todas qpresentaram
audicao normal ( íé> a 29 pontos ) .

* Os testes de acuidade auditiva e visual ficaram implantados na
escola e serao repetidos todo comejo de ano pelos professores.

Dados AntropometriCOS

Todas as crianças ( total de lé>7 ) foram pesadas e medidas 
na aula de educacao fisica, assim tornando este objetivo 
totalmeote alcançado.

3. Executar um treinamento de saude escolar aos professores 
da Escola Municipal Jose Cesario da Silva.



o treinamento de saúde ministrado aos professores da escola, 
■foi referente a realizaçSío dos testes de acuidade auditiva e 
vi suai.

Foraíu repassadas todas as informaçoes que me foram 
fornecidas pela. FCEE, este treinamento ocorreu no período d* 
manhã para os professores do turno matutino, e a tarde para os 
professores do turno vespertino, incluindo professores de 
educai^ao física e a diretora. Foi um treinamento teor i co—prat i co.

Este objetivo foi alcanpado por completo, e todas as pessoas 
envolvidas neste procedimento encontram-se aptas para a aplica^ao 
dos testes. Objetivo cumprido dentro do cronograma previsto.

4. Realizar encontros com os pais e professores para 
discussão dentro do tema sadde.

Este objetivo nao pode ser alcançado, principalmente porque 
envolvia a disponibilidade de tempo de muitas pessoas, 
considerando que cada um possui seus afazeres diários.

✓Tambem foi um pouco prejudicado por causa da greye ja 
mensionada nos ftens anteriores.

5. Levantar as principaiô* plantas medicinais usadas e 
conhecidas pela comunidade e construir um pequeno horto na Escola 
Municipal José Cesario da Silva e na Unidade de Saude Nossa 
Senhora da Ballete.

O levantamento das principais plantas usadas e conhecidas 
pela comunidade foi obtido através de enquetes realizadas as 
pessoas frequentadoras do posto de saúde- No final destas 
enquetes foram levantadas as seguintes plantas:

1- Arruda
2- Alecri m
3- Al fazema
4- Boi do
5— Camomi1 a
6- Confei
7- Cana-Ci drei ra
8- Ci drao
9- Erva—Ci drei ra
lO- Espi nafre
11- Hortela
12- Mentruz
13- Malva
14- Morangui nho
15- Oregano
16- Poejo



17- Sal 5*
18- Sal va
19- Sete-Sangrias

Para a construção do pequeno horto na unidade de eaude, 
houve uma mobilização das pessoas que apresentaram interesse no 
assunto. Houve parti cipaçao dos -funcionários do posto e dos 
vizinhos. Primeiramente tive que recorrer a bibliografias que me 
indicavam como se cultivar ervas medicinais, preparaçao da terra 
e alguns cuidados exigidos.

Depois -foi -feito um memorando interno para a Pre-feitura 
Municipal de Criciúma, mais precisamente para o Secretario do 
Meio-Ambientej solicitando terra para o plantio das ervas; este 
pedido -foi imediatamente atendido. Entao marcamos um dia para
plantarmos as ervas, cada pessoa participante 
tinham em suas residencias.

te vau. mudas que

O resultado que tivemos apos algumas semanas ao plantio, 
superou nossas expectativas. Todas as ervas haviam se adaptado ao 
seu novo habitat.

Os vi z i nhos
.rí.

e os -funcionários do posto -ficaram responsavei s 
pela conservaç'ao e manutençao deste pequeno horto apos o termino 
de meu estagio. Este objetivo -foi alcançado por completo, pois 
•fiquei muito satisfeita com o interesse das pessoas, e a 
conscientizaçao de que eles devem preservar o que e deles. Pois 
este pequeno horto -foi construído para os mesmos des-frutarem.

As ervas medicinais mais usadas e conhecidas na Escola 
Municipal Jose Cesario da Silva, -foram levantadas através de 
conversas in-formais com os alunos, e sao as seguintes:

1- Arruda
2- Boi do
3- Cana-Cidreira
4- Cidrao
5- Confei
6- Erva-Cidreira
7- Hortelã 

Malva
9- Mentruz

Depois de -feito este 
resolvemos que cada turma 
cultivo de um tipo de

levantamento das ervas medicinais.
seri a responsavei pelo plantio e 

Esta decisão -foi tomada aposerva.
entrarmos em um acordo democrático, onde cada turma escolheu o 
seu tipo de erva. No dia marcado para a realizaçao desta tare-fa 
cada criança trouxe uma muda da erva escolhida.

Durante a realizacao desta tarefa ocorreram situações muito 
satisfatorias, as crianças se mostraram super interessadas e se 
conscientizaram de que devem preservar tudo o que lhes pertence e



aos outroB.

0 resultado deste horto -foi e>í®lente, e o que as crianças 
captaram com esta tareia •foi melhor.

Posso a-firmar que este objetivo -foi totalmente aicancado e 
dentro do praro previsto. Houve interesse da diretora de levar 
este trabalho adiante, com o plantio de novas ervas no proximo 
ano.

(
6. Elaborar um -fichario in-formativo de uso e cultivo das 

plantas medicinais mais usadas pela comunidade.
✓Foram elaborados dois -ficharios in-formati vos, um para o 

pasto e o outro para a escola, Este -fichario -foi elaborado de A a 
Z, e consta uma -foto de cada erva, e as seguintes in-formacjoes das 
mesmasZ

1- Identificaçao da planta:

a. Nome mais comum -
b. Outros nomes -
c. Nome cientl-fico -
d. Tipo de planta -
e. Como se reproduz - 
■f. Onde e encontrada - 
g. Cuidados exigidos -

2- Indicac^ão de uso —

3- Partes usadas da planta -

4- Modo de preparo, tempo e quantidade de uso —
5- Contra—indicacoes —

6- Outras informacoes -

No posto de saude ficou disponível para uso da comunidade, 
informat^oes dos tipos de ervas que foram plantados no mesmo. A 
escola possuí o fichario com informacjoes dos 9 tipos de ervas^que 
as crian<^as plantaram. As crianças possuem acesso a este fichario 
e pretendem o ano que vem fazer a feira do cha-

ü objetivo foi alcançado em sua plenitude, e dentro do prazo 
previsto e com o melhor resultado possível e esperado.





Relstorio quantitativo dos procedimentos de 

en-fermagenri na unidade de saude

Mes de Setembro - 1-000 procedimentoB
tiês de Outubro e Novembro - 670 procedimentos

* Estes dois últimos meses -foram -fechados juntos devido a 
greve dos -funcionários da Prefeitura Municipal de Criciúma-

O relacionamento pessoal com os -funcionários do posto e com 
as pessoas usuarias das atividades da unidade -foi da melhor 
qualidade e harmonia.

8. Realizar palestras para os comunitários participantes de 
grupo de idosos Sao Pedro e grupo de maes.

/As palestras aos comunitários -foram realizadas dentro do 
aprazamento desejado. Os temas para os debates foram escolhidos 
no interesse dos proprios comunitários e sao:

Grupo de Idosos Sao Pedro.

a. Hipertensão arterial 
b- Diabete
c. Terceira idade

Grupo de Maés.

a. Cancer de mama
b. Cancer de colo do utero
c. Hipertensão e diabete

Os recursos usados -foram materiais e humanos e todos os 
temas foram ministrados pela autora deste trabalho e com a maxima 
participaçao dos comunitários.

Para temas referentes a cancer de mama e colo do utero foram 
usados albuns seriados, cedidos pelo 3-CARS- Ja a palestra sobre 
hipertens"^o foi usado recurso humano, onde pude verificar a PA de



todos os participantes dos dois grupos, 
para controle pessoal-

e anota-las em uma -ficha

Os encontros -foram realizados um a cada mes, num 
tres encontros. Objetivo alcaní^ado por completo, e 
sâtis-facào pessoal.

total de 
de grande

9. Fazer reunicáes com o orientador do projeto de 15/15 dias.

As reuniões deveriam ser num total de 12, mas somente 
realizados 8 encontros.

■foram

Apesar deste objetivo nao ter seguido o cronograma desejado, 
posso afirmar que ele -foi alcan<^ado por completo. Pois nao houve 
necessidade de mais reuniões, todas as dúvidas e^novidades -foram 
superadas nos encontros realizados. Esta a-firmscao -foi concluída 
pela estagiária e seu orientador.



-na avaliar este trabalho pude constatar que o «riesmo nao -foi 
apenas atender um requisito da VIII unidade curricular do curso 
de graduaçao em en-fermagem, mas sim como uma experiência devida, 
como instrumento para seguir posteriormente uma pro-fissao nao 
somente como pro-f issional , mas tambem como ser humano pensante 
que participa de uma sociedade ativa,

Este espaço de escolha que nos e cedido no termino da 
graduacf aoíç, é a porta de abertura para nossa vida pro-f i ssi onal , 
na qual nos questionamos e escolhemos um caminho a seguir.

Tenho certeza que a opçao que -fiz para minha jornada, ser a 
de grandes luzes, crescimento e luta. Posso me considerar apta 
para entrar no mercado de trabalho sempre com o pensamento 
voltado que tenho muito o que aprender e evoluir. Mas sempre com
0 mesmo proposito de luta, para que os seres humanos sejam 
tratados como gente e recebam tratamentos de saude dignos e
1 ndi viduali zado.

















ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE SAÚDE PÚBLICA
PROGRAMA CÂNCER

CARS US DATA MATRÍCULA

NOME IDADE PROFISSÃO

-INiDEREÇO

MENARCA INICIO ATIVIDADE SEXUAL

DATA

MAC

CME

NGE

NAB

NCE

DAG

FVA

DATA

DUM

DUR

NPA

DUP

CAU

SAC

........................ -----

CNF

CGl

EMA

OQU

MAC — método anticoncepcional; CME — ciclos menstruais; DUR — duração do ciclo; DUM — data da última 
menstruação; NGE — n° de gestações; NPA — n° de partos; NAB — n° de abortos; DUP — data último parto; 

NCE — n° cesárias; CAU — cauterizações; DAC — dor ao coito; SAC — sangramento ao coito; FVA — fluxc 

vaginal; CNF — câncer na família; CGl — cirurgia ginecológica; EMA — exame de mamas; OQU — outras 

queixas.
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DATA

N° CITOLÓGICO

CÓDIGO — DIAGNÓSTICO 
CITOLÓGICO

CLASSE COLPOSCÓPICA

CÓDIGO DA FLORA

CITOLOGIA DE MAMA

BIÓPSIA

OBSERVAÇÕES

DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO

OC — Não-diagnosticada 3C1 — Leve III a.

3C2 — Moderada III b.
(inadequado) — 0.

3C3 — Acentuada III c.
1C — Negativo para células 4C — Carcinoma “in situ” — IV.

neoplásicas Grau 1. 5C — Carcinoma invasivo — V.

2C — Citologia inflamatória 5C1 — Epidermóide — V.

5C2 — Adenocarcinoma — V.
tratar e repetir. Classe II.

6C — Presença de células
3C — Diagnóstico compatível neoplásicas de outras

com displasia. Classe III. origens.

FLORA VAGINAL

F1 — Bacilo Dordeleine. F7 — Fungos.

F1a — Com citólise. F8 — Vírus.

F1b — Sem citólise. F9 — Outros microorganismos.

F2 — Flora mista. F10 — Flora não-classificada.

F3 — Flora cocóide.

F4 — Hemophilus vaginalis.

F5 — Leptotrix vaginalis.

F6 — Trichomonas vaginalis.











ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DA SAÚDE

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE SAÚDE PÚBLICA

INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 
HEPATITE

MUNICÍPIO ESTADO

DATA DA NOTIFICAÇÃO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO N° CA RS

NOME DO DOENTE IDADE SEXO

□ MASC. □ FEM.

ENDEREÇO COMPLETO ZONA 

□ URBANA □ RURAL

OCUPAÇÃO OU ATIVIDADE LOCAL DE TRABALHO E ENDEREÇO

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

INÍCIO DOS SINTOMAS; .... /........../..........

n ICTERÍCIA □ DOR ABDOMINAL □ ANOREXIA

□ COLÚRIA (URINA ESCURA) □ ACOLIA (FEZES BRANCAS) □ FEBRE °C

□ HEPATOMEGALIA □ OUTROS:

ATENDIDO POR MÉDICO: 

NOME DO MÉDICO: _

□ SIM □ NÃO

HOSPITALIZADO: □ SIM □ NÃO DATA: / /
NOME DO HOSPITAL:

DADOS LABORATORIAIS

DATA BT BD BI TGO TGP FA Ag HBs Ac anti HBs Ag HBe Ac anti HBe

NOME DO LABORATÓRIO

EVOLUÇÃO: □ CURA □ ÓBITO DATA: / .. /.......

COMPLICAÇÕES: □ SIM □ NÃO QUAIS:

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO:

□ HEPATITE A □ HEPATITE NÃO A, NÃO B

□ HEPATITE B n OUTRO:

loesc 46419



NOS ÚLTIMOS 2 MESES:

1. TOMOU ÁGUA: 

LOCAL:

□ TORNEIRA □ POÇO □ OUTRO:

2. BANHOU-SE EM:

□ PRAIAS

LOCAL: PERÍODO

□ RIOS

□ PISCINAS

□ LAGOAS

□ OUTRO:

3. RELACIONAR LOCAIS ONDE SE ALIMENTOU NOS ÚLTIMOS 2 MESES:

4. TEVE CONTATO COM PESSOA ICTÉRICA: □ NÃO □ SIM

NOME DA PESSOA:.................. .......................................................... ........ ....................

LOCAL:

DATA:

ESTEVE EXPOSTO NOS ÚLTIMOS 6 MESES A:

PROCEDIMENTOS NÃO SIM LOCAL

INJEÇÕES

TRATAMENTO DENTÁRIO

TRANSFUSÃO DE SANGUE

CIRURGIA

TATUAGENS ACUPUNTURA

OUTRO:

MEDIDAS TOMADAS

NOME DO INVESTIGADOR CARGO

DATA ASSINATURA



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE SAÚDE PÚBLICA

FICHA INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO 
ANTI-RABICO HUMANO

NP

[ UNIDADE SANITÁRIA DE CARS

A) - DADOS PESSOAIS DO ACIDENTADO
������������������������ �	�������������	���� 2- IDADE 

1 1 1 ANOS
3 - S E X O  

1 1 MASC. 1 1 FEM.

4- RESIDÊNCIA BAIRRO

������������������ ESTADO TELEFONE

5 - NOME DO RESPONSÁVEL (caso o acidentado seja menor) 6 - HOUVE TRATAMENTO ANTERIOR
�� �� SIM r n NÃO

7 - SE HOUVE, QUANDO FOI INICIADO 8 - NP DE DOSES APLICADAS 9 - DATA DA ÚLTIMA DOSE APLICADA

d a t a í  11 1 1 I I 1^0 doses r i: [__ rrrn
B) - DADOS SOBRE A EXPOSIÇÃO

��������������������������������������  
�������	�������	� �!�� �������������"���������"���#

10 - DATA DA EXPOSIÇÃO 11 - TIPO DE EXPOSIÇÃO

ARRANHÃO CONT. INDIRETO

LAMBEDURA Q MORDEDURA

12 ~ LOCALIZAÇÃO DA MORDEDURA

CABEÇA E/OU 
PESCOÇO TRONCO

□ MÃO I I MEMB. SUPERIOR 

I I MEMB. INFERIOR

14 ~ TIPO

SUPERFICIAL

PROFUNDO

13- FERIMENTO

I I ÚNICO 

I I MÚLTIPLO

15 - ONDE OCORREU ESSA AGRESSÃO

I I VIAPÜBLICA RESIDÊNCIA OUTRO LOCAL

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL

C) - DADOS DO ANIMAL CAUSADOR DA EXPOSIÇÃO
16- ESPÉCIE SE OUTRO, ESPECIFICAR 17 - VACINADO 18 - CONDIÇÃO DO ANIMAL

1 1 SIM ( 1 NÃO SABEM 1 1 SADIO [ RAIVOSO I 1 SACRIFICADO

i 1 CÃO 1 1 GATO 1 i NÃO 1 1 SUSPEITO r 1 SELVAGEM 1__ ] DESAPARECIDO

D) - DADOS SOBRE 0 TRATAMENTO PREVISTO
19 - NÚMERO DE DOSES INDICADAS 20 - LABORATÓRIO PRODUTOR DA VACINA 21 - NP DA PARTIDA ���	���	 ���$���������������%��

INICIALMENTE | 1 |
POSTERIORMENTE | | |

E) - DATAS DAS APLICAÇÕES
DOSE 19 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 99 109 REFORÇOS

OBS.: Os três reforços sâo aplicados no 10P, 20P e
�����	 30P dias após a data da última dose do esque

MÉS
ma básico.

22 - SE HOUVE INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO, A UNIDADE DE SAÚDE PROCUROU 0 PACIENTE?

1 1 SIM 1 I NÃO
QUAL 0 MOTIVO DO ABANDONO? *

F) - NO CASO DA INDICAÇÃO DO SORO ANTI-RÁBICO
OBSERVAR QUE 1 ML DE SORO CONTÉM 200 Ul APLICAR DOSE ÚNICA IM CORRESPONDENTE A 40 UI/KG DE PESO. NESTES CASOS, ANO
TAR OS DADOS ABAIXO

A) - PESO DO PACIENTE kg C) - LABORATÓRIO PRODUTOR DO SORO

B) - QUANTIDADE DE SORO APLICADA ml D)-PARTIDA NP

OBSERVAÇÕES.

FICHA DE OBSERVAÇÃO A ANIMAL AGRESSOR 
»

PrnnriRtárIo:

(PREENCHIDA PELA UNIDADE SANITÁRIA) 

Fone;

Rua: N9 Bairro:

Pnnto fiR Rfiffirência:

Fcnínlí» Anrp«nra- Raça; Cor;

Hat;! ria Aoressâío’ ^ / i nral ria Agressão;

�� ������  da Lesão; Data de Remessa á CIDASC; ^ . J



CONDIÇÃO DO ANIMAL 
AGRESSOR

NATUREZA DA EXPOSIÇAO

CLINICAMENTE SADIO 
(OBSERVAR NO 5P E NO 109 DIA 

APÔS A AGRESSÃO)

a) CLINICAMENTE RAIVOSO OU 
SUSPEITO.

b) QUE NAO PODE SER SUBMETIDO A 
OBSERVAÇÃO (sem dono, desapareci
do, morto etc.)

EXPOSIÇÃO L E V E ;
a - Manipulação (de tecido e saliva de ani

mal raivoso) 
b • Arranhão (por unha) 
c- Mordedura única e superficial em mem

bro superior, tronco e membro inferior.

Não tratar. Se durante o período de obser
vação, o animal:
a - Continuar sadio: encerrar o caso, 
b-Tornar-se raivoso, suspeito, morrer ou 

desaparecer, aplicar o indicado na coluna 
3-1.

I- Aplicar vacina: 1 (uma) dose diária até 
completar 7 (sete).
3 (três) outras doses de reforço no 10<5 
209 e 309 dia após a última da série.

EXPOSIÇÃO G R A V E :  
a • Lambedura em mucosa. 
b - Mordedura em cabeça, pescoço e mãos. 
c - Mordedura múltipla, profunda e ou dila- 

cerante em qualquer parte do corpo.

Aplicar 1 (uma) dose de vacina no 19 dia e
1 (uma) no 39 dia após a agressão, 
a - Se o animal continuar sadio:

- No 59 dia: suspender o tratamento.
- No 109 dia: encerrar o caso.

b - Se durante o período de observação, o 
animal tornar-se raivoso, suspeito, mor
rer ou desaparecer, completar o trata
mento indicado na coluna 3 - II.

I I - a  - Aplicar soro: conforme observações 
complementares. 

b-Aplicar vacina 1 (uma) dose diária 
até completar 10 (dez).
3 (três) outras doses de reforço no 
10Q, 209 e 309 dia após a última 
da série.

Observações Complementares

1 -
SOBRE O TRATAMENTO
Vacina anti-rábica - A dose é de 1 ml, via subcuta‘nea ou 
intramuscular, independente de sexo, idade, peso e estado 
fisiológico (gravidez).

Soro anti-rábico — Aplicar o mais precocemente possível e 
exclusivamente por indicação médica.

2.1 ~ Soro anti-rábico heterólogo — A dose é de 40 Ul/kg.
Parte da dose (até 50%), instilar sobre, ou infiltrar 
em redor e sob o ferimento. O restante aplicar por 
via intramuscular, em região anatômica diferente da 
vacinai. Aplicar o soro, com prévio teste de sensibili
dade. As doses de reforço de vacina sâo indispensá
veis, principalmente em quem recebe soro. Não apli
car soro em paciente vacinado anteriormente.

2.2 - Soro anti-rábico homólogo - A dose é de 20 Ul/kg,
sendo as demais observações idênticas ás do soro he
terólogo.

O tratamento anti-rábico humano deve ser o mais precoce 
possível. Se houver interrupção de tratamento, ao ser reini
ciado deve-se completar as doses prescritas e não iniciar no
va série.

Se houver nova exposição, ocorrida até 6 meses após trata
mento anterior, não aplicar vacina. Se a nova exposição 
ocorrer após 6 meses de tratamento anterior, aplicar apenas
3 doses de vacina, em dias alternados.

5—0 tratamento anti-rábico humano não tem contra-indicação 
por doença intercorrente, outro tratamento ou gravidez.

6 — Recomenda-se suspender a administração de corticosterói-
des e imunossupressores durante o tratamento.

7 — Recomenda-se que o paciente evite esforços físicos e exces
sos alcoólicos durante e logo após o tratamento.

3-

SOBRE O ANIMAL AGRESSOR:

1 — 0 período de observação clínica de 10 dias, que se reco
menda no esquema, é porque a eliminação do vírus rábico 
pela saliva de animais raivosos, ocorre desde 5 dias antes dos 
primeiros sintomas. Por segurança, considera-se 10 dias.

2 - Ferimentos ocasionados por animais selvagens, morcegos e
outros devem ser enquadrados na coluna 3 do esquema, e 
considerar a natureza da exposição.

3 - Em ferimentos ocasionados por animais domésticos de pro
dução (bovinos, eqüinos, etc.) além de macacos e outros 
animais domiciliados, todos portanto passíveis de observa
ção clínica, deve-se levar em conta a condição clínica do 
animal agressor e a natureza da exposição, constantes no es
quema.

4 — Considerar o risco, em relação ao esquema, na manipulação
de material virulento, por ocasião de necrópsias em huma
nos e animais, em virtude do vírus rábico poder ser encon
trado em órgãos ou vísceras, principalmente tecido nervoso.

5—0 animal agressor não deve ser sacrificado, mas se morrer 
durante o período de observação, imediatamente deve ter 
seu cérebro coletado e enviado para exame laboratorial. Se 
a prova de imunofIuorescVicia resultar negativa, em áreas 
onde a raiva está sob controle, suspender o tratamento. 
Acompanhar o teste biológico e se resultar positivo, com
pletar o tratamento referente à natureza da exposição.

SOBRE O FERIMENTO:

1 — Todo ferimento, por agressão de qualquer espécie animal,
deve ser bem lavado com detergente ou sabão, desinfetado 
e, se possível, não ser suturado até o início do tratamento.

2 — Nos ferimentos, avaliar sempre o risco de tétano e aplicar as
normas vigentes.

PREENCHIMENTO PELO MÉDICO-VETERINARIO

Rprphimpntn- ^ /
(DESAPARECIDO OU MORTO DEVOLVER IMEDIATAMENTE).

19 VISITA: ! /

n VISITA: ! /

39 VISITA: ! /

DIAGNÓSTICO
— Positivo DFVOi unAn AO nsp: �� /
— Negativo
— Andamento

(10 dias após Agressão) CRMV-2 NO







INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO

IDENTIFICAÇÃO — Anotar os dados de identificação da Unidade de Saúde, do profissional, mês e ano que foi preenchido o Boletim, e o código do profissional (1 — se for enfermeiro, 
2 — se outros profissionais de enfermagem). O Boletim de Atividades de Enfermagem deverá conter os atendimentos e procedimentos realizados durante urr- 
dia de serviço. Poderá ser utilizado o mesmo boletim, para os dias subseqüentes, até que uma das linhas seja completamente preenchida.

CONSOLIDADO MENSAL — Quando uma das linhas for totalmente preenchida, somar cada linha do Boletim e lançar na coluna “TOTAL”. No primeiro Boletim utilizado no mês 
a coluna “TOTAL ACUMULADO” será igual a coluna “TOTAL”. Nos Boletins subseqüentes, a coluna “TOTAL ACUMULADO” será obtida pela soma da coluna “TOTAL” 
com a coluna “TOTAL ACUMULADO” do Boletim anterior. No dia 20 de cada mês deverá ser encaminhado o consolidado mensal à Regional, utilizando-se 
para seu registro, somente a coluna “TOTAL ACUMULADO” de um BAE em branco, ficando, a Unidade de Saúde, com o seu consolidado mensal.
OBS.: No Boletim mensal dos profissionais de enfermagem, com exceção do preenchido pelo enfermeiro, deverá ser anotado o número de profissionais que 
�� preencheram.

QUADRO A:
ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM — É a assistência prestada pelo pessoal de enfermagem, de forma sistemática, objetivando o registro, controle e avaliação do desenvolvimento 

pondo-estatural, psicomotor, perímetros, sinais vitais e orientações para a saúde.
OBS.: Este atendimento não constitui os procedimentos anteriores e posteriores à consulta médica.

CRIANÇAS:
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (ACD) — Marcar com um “X”, o atendimento de enfermagem prestado à criança de acordo com a faixa etária, 

inscrita no Programa Materno-Infantil e agendada para este atendimento conforme normas estabelecidas.

DIARRÉIA — Marcar com um “X” o atendimento de enfermagem prestado à criança com diarréia, de acordo com a faixa etária.
ENCAMINHAMENTOS — Marcar com um “X” cada encaminhamento de criança atendida, que não tenha condições de ser hidratada na Unidade Sanitária ou Domicílio, encaminhada 

a outros Centros de Atendimento.

OUTROS ATENDIMENTOS — Marcar com um “X” os demais atendimentos de enfermagem prestados à criança de acordo com a faixa etária, que não os atendimentos de Acompanhamento 
de Crescimento e Desenvolvimento e Diarréia.
OBS.: Os registros referentes ao Atendimento à criança não poderão ser múltiplos. Registrar somente o motivo principal do atendimento. Ex.: se uma criança 
comparecer a Unidade Sanitária para ACD e, também estiver com diarréia, registra-se somente ACD.

HOMENS DE 15 OU + ANOS — Marcar com um “X” o atendimento realizado aos homens com 15 ou mais anos.

MULHERES:
GESTANTES — Marcar com um “X” o atendimento de enfermagem prestado à gestante inscrita no Programa Materno-Infantil, de acordo com o agendamento estabelecido pelas 

normas.

PUÉRPERAS — Marcar com um “X” o atendimento de enfermagem á puérpera inscrita no Programa Materno-Infantil, de acordo com o agendamento estabelecido pelas normas.

OUTRAS DE 15 OU MAIS ANOS — Marcar com um “X” o atendimento de enfermagem prestado às outras mulheres de 15 ou mais anos que não são gestantes nem puérperas.
QUADRO B: OUTRAS ATIVIDADES BÁSICAS
COLETA DE MATERIAL — Marcar com um “X” todas as coletas de material realizadas na U.S. COM EXCEÇÃO das realizadas no Laboratório.
CURATIVOS — Marcar com um “X” todos os curativos realizados na U.S.
INJEÇÕES — Marcar com um “X” todas as aplicações de injeções realizadas pelos profissionais COM EXCEÇÃO das aplicações de vacina.
TRO — Marcar com um “X” as aplicações de Terapia de Reidratação Oral realizadas na Unidade Sanitária.
NEBULIZAÇÕES — Marcar com um “X” todas as nebulizações realizadas na U.S.
VISITA DOMICILIAR — Marcar com um “X” todas as visitas domiciliares realizadas pelo profissional, COM EXCEÇÃO das Vistorias Sanitárias e Investigações Epidemiológicas.
REUNIÕES EDUCATIVAS — Marcar com “X” todas as reuniões educativas (em grupo) realizadas pelo profissional da U.S.
PRESSÃO E TEMPERATURA — Marcar com “X” as verificações de pressão e temperatura realizadas na U.S. que não estão incluídas no preparo para a consulta médica e atendimento 

de enfermagem.

OBS.: Os registros do QUADRO B poderão ser múltiplos. Ex.: se realizar um curativo e uma injeção na mesma pessoa, registrar os dois; se realizar um atendimento de enfermagem 
e um curativo para uma mesma pessoa, registrar o atendimento no QUADRO A, e o curativo no QUADRO B.
















