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Atividades do Curso de Enfermagem desenvolvidas na busca 

da Prevenção a Tuberculose 

 De 12 a 15 de março a professora Sonia Vivian de Jezus participou do Treinamento para o iní-

cio da Pesquisa Nacional de Custos Catastrófico em pacientes com Tuberculose, coordenado pela Dra. 

Ethel Maciel, pesquisadora da UFES e presidenta da REDE-TB, com a participação da Dra. Julia Ers-

hova do CDC (Centro de Controle de Prevenção de Doenças - Atlanta), Dra. Inês Garcia Baena do Pro-

grama Global de Tuberculose da OMS (Organização Mundial da Saúde), Dra. Bárbara Reis-Santos do 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) e pesquisadores da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Brasília (UNB), IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).  

As Universidades Públicas cumprindo seu papel social! 

É TEMPO DE AGIR PELO FIM DA TUBERCULOSE! 

Pesquisadores no Treinamento para 

o início da Pesquisa Nacional de 

Custos Catastrófico em pacientes 

com Tuberculose.     

Dra. Inês Garcia Baena da 

Organização Mundial da 

Saúde (OMS), professora 

Me. Sonia Vivian de Jezus 

e Dra. Julia Ershova do 

Centro de Controle e Pre-

venção de Doenças 



PROJETO VIDA LEVE-ENVELHECER COM SAÚDE 

ATIVIDADE DE PREVENÇÃO A  TUBERCULOSE 

No dia 19 de Março, na UBS Jacarandás  realizamos atividades em busca 

da PREVENÇÃO A TUBERCULOSE,  no Grupo Vida Leve. Participaram 

das atividades 50 idosos.  O Curso de Enfermagem trabalhou em conjunto com 

o Curso de Medicina. 

As atividades realizadas foram: Musicoterapia– Sr. Hélio e Dinâmica so-

bre Sinais, Sintomas e Tratamento da Tuberculose ( ProfªDra. Ludmila Eme-

rick e acadêmicos de Medicina). 

A coordenadora do projeto Dra. Rosângela Guerino Masochini trabalha 

em parceria com a UBS Jacarandás.  

 

EQUIPE DE SAÚDE JACARANDÁS  

ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

ACADÊMICOS DE MEDICINA 



A  professora doutoranda Micnéias Tatiana de Souza Lacerda  publicou o 

artigo” Capacitação de Enfermeiros para coleta de dados em estudos de valida-

ção clínica de diagnóstico de Enfermagem.  

O artigo foi publicado no  PRONANDA - Programa de Atualização em 

Diagnósticos de Enfermagem, 7º ciclo,  certificado pala NANDA Internacional 

e veiculado pela editora Artmed no Brasil, volume 1. 

O Trabalho aborda os diversos procedimentos realizados na capacitação 

de diagnosticadores, sendo esta uma etapa necessária, uma vez que pode ajudá

-los na identificação de sinais clínicos e na utilização de suas habilidades para 

melhor desempenho no processo de diagnosticar.  

O Diagnóstico de Enfermagem tem sido estabelecido na prática clínica a 

partir das avaliações realizadas pelo enfermeiro ante as respostas dos pacientes 

atendidos. A identificação de indicadores clínicos acurados permite ao enfer-

meiro o estabelecimento de Diagnóstico de Enfermagem que traduzam a real 

situação apresentada pelo paciente. No entanto, embora tais conceitos diagnós-

ticos propostos pelas classificações de enfermagem sejam oriundos de estudos 

científicos criteriosos, tais conceitos ainda não são definitivos, podendo os es-

tudos de validação em populações específicas, contribuir com a legitimidade 

na acurácia do processo diagnóstico realizado pelo enfermeiro. Validar é veri-

ficar se o objeto de validação é fundamentado em princípios ou evidências, se 

é capaz de suportar críticas. A validação dos Diagnóstico de Enfermagem des-

creve o grau em que um grupo de características definidoras representam uma 

realidade observada na interação com o paciente. Estas características são váli-

das quando realmente ocorrerem e puderem ser identificadas na situação clíni-

ca.   

Nos estudos de validação clínica de diagnóstico, a técnica para coleta dos 

dados é balizada pela natureza do diagnóstico e os dados podem ser coletados 

a partir de observação direta/clínica realizada por enfermeiros devidamente 

capacitados, denominados enfermeiros diagnosticadores. 
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          A   professora Me. Priscila Anjos e a acadêmica Thaís Pereira da Silva 

publicou  a Cartilha  Educativa:  Cuidados pelas puérperas  com o coto umbili-

cal. O artigo foi publicado na Revista Saúde Coletiva. 

 Objetivou-se descrever o processo de elaboração de uma cartilha educati-

va sobre os cuidados com o coto umbilical a partir das práticas culturais e cientí-

ficas aplicadas por puérperas e seus familiares na realidade do município de  

Sinop/MT.  

 É um estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa, desen-

volvido a partir das seguintes etapas: levantamento bibliográfico e entrevista 

com puérperas; elaboração da cartilha; aprovação do material por especialistas, 

mães e gestantes.  

 A cartilha teve contribuições de especialistas da área de enfermagem pe-

diátrica e neonatal e de puérperas. O conteúdo da cartilha aborda: Conhecendo o 

coto umbilical; Fase de cicatrização do coto umbilical; Principais infecções do 

coto umbilical; Cuidados com o coto umbilical; Informações importantes para a 

cicatrização adequada do coto umbilical e; Referências.  

 Conclui-se que a elaboração da cartilha educativa tem auxiliado as famí-

lias sobre os cuidados adequados com o coto umbilical.  
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DISCIPLINA DE INTRODUÇÃO À ENFERMAGEM REALIZA VISITAS 

TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SINOP 

  

 

Os acadêmicos do 1°semestre do curso de Enfermagem realizaram entre 

os dias 19 a 26 de fevereiro de 2019 as visitas técnicas em Instituições de Saúde na 

cidade de Sinop/MT. 

As visitas técnicas têm por objetivo apresentar aos acadêmicos do 1°

semestre do curso, os ambientes das Instituições de Saúde assim como o trabalho 

desenvolvido pelos Enfermeiros dessas Unidades. 

Neste semestre, as visitas foram realizadas no Museu Municipal de Si-

nop, na UBS Ruy Fernando Barbosa, no Serviço de Atendimento Especializado 

em Infectologia (SAE) e na Home Care Domiciliar Saúde. 

No Museu Municipal de Sinop fomos recebidos pela Sra. Angela Trugil-

lo que nos apresentou a história de Sinop e a história do serviço de saúde do muni-

cípio. 

Na UBS fomos recebidos pelo Enf. João Gustavo Breganó, no SAE pela 

Enfa. Lucia Mendes e na Domiciliar Saúde pela Enfa. Maria Almeida, todos apre-

sentaram as suas unidades de trabalho e explanaram sobre o trabalho que desen-

volvem como Enfermeiros dessas unidades de saúde. 

Registramos nossos agradecimentos para a responsável do Museu e para 

todos os Enfermagem que nos acolheram e compartilharam conosco a suas vivên-

cias. 

  As atividades foram realizadas na disciplina de Introdução à Enferma-

gem o docente responsável é o Prof. Me. Cezar Augusto da Silva Flores. 

  



 

 

 

ACADÊMICOS  EM AULAS PRÁTICAS NO 

LABORATÓRIO 

 

  Os Acadêmicos do sexto semestre de Enfermagem realizaram aula  prática 

na disciplina Cuidado Integral à Saúde da Criança e do Adolescente.  

 As principais atividades executadas foram: prática de ressuscitação cardio-

pulmonar e urgência e emergência pediátrica e neonatal no laboratório de práticas 

hospitalares  sob a supervisão das professoras Pâmela Juara, Priscila Modes e Ana 

Lúcia Sartori. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE 

SINOP - CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

coordenacaoenfermagemsinop@gmail.com 

Este informativo tem como objetivo principal divulgar as atividades desenvolvidas pelos 

docentes e discentes do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 

de Mato Grosso - Campus Universitário de Sinop. As imagens contidas nele estão sendo 

divulgadas com autorização de todos os participantes.  

Docentes responsáveis: Dra. Rosângela Guerino Masochini e Dra. Patrícia Reis de Souza Garcia  

Organização 

 

 

 No dia 11 de Março, os professores Alan Nogueira e Mariele Bolpato representando 

o curso de enfermagem, a Professora Maria Rissato, do curso de Farmácia foram juntos 

com Professor Guilherme Emerick (diretor ICS) para oficializar o convênio firmado entre 

a UFMT e o município de Porto dos Gaúchos, onde a partir do semestre letivo 2019-1 terá 

campos de estágios disponíveis na atenção básica e hospitalar, recebendo alunos de Enfer-

magem, Farmácia e Medicina. 

 A reunião foi marcada com muito entusiasmo pela equipe de Saúde do município, 

contando com a presença do prefeito e do secretário de saúde, assim como alguns profissi-

onais da rede local. Os professores aproveitaram a visita para prestar orientações de pre-

ceptoria para os profissionais que receberão nossos alunos, firmando laços e construindo 

mais esta parceria para fornecer novas experiências aos alunos da UFMT-SINOP. 

Envio de Trabalhos: Submissão de resumos disponível 

até 31 de março de 2019. 

 Maiores Informações:  eventos.unit.br/cie 

CONVÊNIO  ENTRE A UFMT E O MUNICÍPIO 

DE PORTO DOS GAUCHOS  

http://eventos.unit.br/cie

