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Saúde

Profilaxia de Doenças Parasitárias

O projeto “Profilaxia de Doenças Parasitárias” foi realizado no campus de Vitória da Conquista
com a coordenação da docente Camila Pereira, por meio do edital 16/2018 e tinha como
objetivo geral: levar as crianças e adolescentes de 4 a 18 anos de idade de Escolas/creches e
Instituições Públicas ou particulares de Jequié e Vitória da Conquista informação sobre as
parasitoses, e ensinar maneiras de prevenção das doenças parasitárias usando métodos lúdicos; e
proporcionar esclarecimento para a família dos escolares (reuniões com os pais realizada na
escola/creche ou Instituição). E como objetivos específicos: 1) Confeccionar e algumas vezes
reformular materiais didáticos adequados para trabalhar com crianças em idade escolar (04 a 18
anos) na educação/prevenção das doenças parasitárias. 2) Adequar os diversos temas que já
temos preparados a serem expostos de forma simples e dinâmicas para crianças de 04 a 18 anos
de idade a fim de prender a atenção delas e atingir o objetivo principal que é transmitir o
conhecimento necessário visando à prevenção das doenças parasitárias que existem em altos
índices no meio em que vivem. 3) Melhorar e/ou acrescentar atividades na cartilha já elaborada,
mas que sempre pode ser melhorada e aumentada e/ou modificada. Elaborar atividades didáticas
a serem aplicadas aos escolares (atividades lúdicas).Preparar oficinas educativas: representação
teatral, ciclos de vida dos parasitos, jogos, paródias, filmes educativos, contar histórias
educativas, etc.). 4) Ministrar as oficinas educativas usando metodologia lúdica em escolas
públicas dos municípios de Jequié e Vitória da Conquista-BA. Registrar os momentos
importantes (fotografar). 5) Realizar reuniões com os pais e familiares dos alunos nas
respectivas escolas públicas/creches ou Instituições em que estiverem matriculados (entregamos
folhetos ilustrativos sobre prevenção da esquistossomose e outro folheto sobre prevenção geral
das parasitoses).

Contato: dcn@uesb.edu.br

HealthRise Vitória da Conquista

O projeto “HealthRise Vitória da Conquista” foi realizado no referido campus de Vitória da
Conquista com a coordenação da docente Dariana Viegas Andrade Penteado, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo primário: Avaliar os efeitos de intervenções em saúde sobre o
controle da hipertensão e diabetes em usuários atendidos pelo SUS. Objetivos secundários:
Diagnosticar e tratar pacientes com hipertensão e diabetes de difícil controle e suas
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complicações, além de promover o empoderamento de usuários com hipertensão e diabetes em
relação ao autocuidado, hábitos saudáveis e adesão ao tratamento.

Contato: dcn@uesb.edu.br

Treinamento sensório-motor em idosas de grupos de convivência

O projeto “Treinamento sensório-motor em idosas de grupos de convivência” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação da docente Claudineia Matos de Araujo, por meio do
edital 16/2018 e tinha como objetivo estimular e apoiar a produção do conhecimento em todos
os níveis de ensino e áreas do conhecimento; Proporcionar ao jovem estudante a oportunidade
de se integrar a projetos de pesquisa e extensão, visando a sua capacitação no fazer científico;
Apoiar, organizar e divulgar a produção científica da Universidade; Desenvolver uma política de
pesquisa em consonância com as outras instâncias responsáveis pelo gerenciamento da pesquisa
na Universidade, como a Câmara de Pesquisa e as Comissões de Pesquisa das Unidades;
Desenvolver e ampliar programas de fomento de modo a atender às demandas das atividades de
pesquisa já consolidadas e favorecer o surgimento de novas iniciativas, privilegiando áreas
emergentes e/ou interdisciplinares; Divulgar oportunidades de financiamento de pesquisas;
Proporcionar ao pesquisador as informações necessárias para o encaminhamento de projetos aos
órgãos de fomento; Auxiliar a ampliar e intensificar as relações entre o universo de pesquisa e
extensão da Universidade e a comunidade externa (outras entidades, empresas e escolas);
Promover um acompanhamento nas atividades motoras desenvolvidas pelas idosas,pelos
docentes, discentes bolsistas e voluntários; Proporcionar atividades de ensino para os
graduandos de fisioterapia; Reafirmar o compromisso social da universidade em promover
ações integradas, voltadas para a garantia dos valores democráticos da igualdade e do
desenvolvimento social.

Contato: ds1jq@uesb.edu.br

Idoso saudável é idoso ativo: possibilidades a partir de vivências no NIEFAM

O programa “Idoso saudável é idoso ativo: possibilidades a partir de vivências no NIEFAM” foi
realizado no campus de Jequié com a coordenação da docente Deusélia Moreira de Souza, por
meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: Desenvolver o cuidado com o idoso a partir
do exercício físico e de momento de vivenciar o lazer (pintura em tecidos) sob a vigilância de
uma equipe interdisciplinaridade que garantam a integralidade, a individualidade e um estilo de
vida ativo que está em parceria com o apoio familiar. E como objetivos específicos: Despertar o
senso do cuidar e do prevenir-se pelo exercício físico; Controlar os índices fisiológicos dos
idosos participantes; Oferecer oficinas de pintura em tecido, que possibilitem um momento de
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lazer; Desenvolver o diálogo interdisciplinar entre educação física, enfermagem, fisioterapia e
psicologia (quando necessário) para garantir a integralidade do idoso; Manter a parceria entre a
comunidade e a Universidade, em especial o Centro Social Urbano a fim de fortalecer o vínculo
e quebrar o paradigma das ações temporárias; Tornar o programa de extensão um campo da
produção do saber científico a fim de colaborar para a tríade universitária na medida em que
passa a ser pólo para atividades de ensino e pesquisa.

Contato: ds2jq@uesb.edu.br

Grupo de Ajuda Mútua para familiares cuidadores de pessoas com Doença de Alzheimer

O projeto “Grupo de Ajuda Mútua para familiares cuidadores de pessoas com Doença de
Alzheimer” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação da docente Edite Lago da
Silva Sena, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: oportunizar a continuidade
do desenvolvimento das ações do Grupo de Ajuda Mútua para familiares cuidadores de pessoas
com DA (GAM), testando-o como uma tecnologia de cuidado coletivo, na perspectiva da
criação de uma rede de suporte social para os cuidadores. E como objetivos específicos:
Fortalecer o relacionamento interpessoal com os cuidadores, buscando conhecer suas vivências
de cuidado, de forma coletiva. Estimular a ajuda mútua entre esses cuidadores, na perspectiva da
construção grupal de estratégias de cuidado à pessoa com DA. Discutir o conhecimento
científico veiculado sobre a temática DA e o cuidado ao portador. Oportunizar o debate sobre o
exercício da cidadania e as estratégias de empoderamento dos cuidadores. Instrumentalizar os
cuidadores de DA para a criação de uma organização que os fortaleça e os represente em suas
reivindicações de direitos (Sub-regional da Associação Brasileira de DA-ABRAZ). Organizar
evento científico relacionado ao tema. Desenvolver a produção científica e sua divulgação em
eventos.

Contato: ds@uesb.edu.br

Consumo de bebidas alcoólicas por jovens e adolescentes: um olhar da neurociência

O evento “Consumo de bebidas alcoólicas por jovens e adolescentes: um olhar da neurociência”
foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação da docente Elce Cristina
Côrtes Rebouças, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo promover uma ampla
discussão com a comunidade interna da UESB e com a comunidade externa sobre o consumo de
bebidas alcoólicas por jovens e adolescentes; Apresentar fatores (bases genéticas, sociais e
culturais) que favorecem o consumo do álcool; Apresentar os transtornos neurobiológicos que o
consumo das bebidas alcoólicas podem causar; Apresentar as consequências destas alterações
para o indivíduo e para a sociedade; Apresentar dados de pesquisa sobre o consumo de bebidas
alcoólicas por estudantes da UESB.
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Contato: dcn@uesb.edu.br

Atualização em Farmacologia Básica e Clínica

O curso “Atualização em Farmacologia Básica e Clínica” foi realizado no campus de Jequié
com a coordenação do docente Gildomar Lima Valasques Junior, por meio do edital 16/2018 e
tinha como objetivo realizar um curso a fim de atualizar os acadêmicos e profissionais da área
de saúde a respeito do tema relacionado a Farmacologia Clínica como ferramenta do
acompanhamento farmacoterapêutico e Farmacologia Clínica dos distúrbios gastrointestinais, a
fim de fornecer ferramentas para que os mesmos possam desenvolver suas atividades
relacionadas à saúde com maior racionalidade e segurança.

Contato: dqe@uesb.edu.br

Seguimento Farmacoterapêutico e Reconciliação medicamentosa em pacientes internados
no Hospital Geral Prado Valadares

O projeto “Seguimento Farmacoterapêutico e Reconciliação medicamentosa em pacientes
internados no Hospital Geral Prado Valadares” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação do docente Gildomar Lima Valasques Junior, por meio do edital 16/2018 e tinha
como objetivo geral: Realizar o seguimento farmacoterapêutico e reconciliação medicamentosa
em pacientes internados no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), e divulgar na forma de
boletins técnicos, palestras educativas, informativos, cartilhas os resultados deste serviço,
contribuindo assim para identificação, resolução e prevenção de erros de medicação. E como
objetivos específicos: Realizar eventos periódicos a fim de informar aos usuários do serviço e
servidores a respeito dos cuidados com uso de medicamentos; Acompanhar o uso de
medicamentos em pacientes internados no Hospital Geral Prado Valadares; Identificação de
mudanças da terapia medicamentosa de uso contínuo realizada pelo médico, e orientar o
paciente quanto ao seu uso; Avaliar as repercussões clínicas-laboratoriais consequentes ao uso
de medicamentos; Elaborar material didático e atividades de educação permanente para auxiliar
na prevenção e identificação e resolução de Problemas Relacionados a Medicamentos, além de
contribuir para a incorporação do exercício da Farmácia Clínica na rotina do Serviço de
Farmácia do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV);

Contato: dqe@uesb.edu.br

Programa de Práticas Psicológicas-PROPPSI
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O “programa de Práticas Psicológicas- PROPPSI foi realizado no campus de Vitória da
Conquista com a coordenação da docente Carmem Virginia Moraes da Silva, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo organizar e administrar diversas atividades de extensão
desenvolvidas no curso; Propiciar atividades internas ou em instituições parceiras que visem o
contato inicial com o fazer psicológico; Oferecer à comunidade serviços psicológicos segundo
diferentes modalidades técnicas e abordagens de natureza preventiva ou intervencionista;
Proporcionar ações de natureza diversas previstas nas ênfases 'Contextos Institucionais' e
'Programas Sociais' com o fim de desenvolver a comunidade na qual está inserido, consolidando
assim sua vocação extensionista; Possibilitar o desenvolvimento teórico-prático da ciência
psicológica, fomentando atividades de pesquisa. Proporcionar ao aluno matriculado no curso
de Psicologia, desde o primeiro semestre, a oportunidade para desenvolver atividades práticas
em situações diversas onde haja demanda para a práxis psicológica, preparando-o para
atividades profissionais de intervenção diversas, incluindo programas de prevenção e projetos
de consultoria e assessoria.

Contato: dfch@uesb.edu.br

Yoga para mulheres: um instrumento de autocuidado

O curso “Yoga para mulheres: um instrumento de autocuidado” foi realizado pelo ITA com a
coordenação da docente Sandra Lúcia da Cunha e Silva, por meio do edital 16/2018 e tinha
como objetivo: Apresentar às mulheres ferramentas para o autocuidado, tendo o yoga como
instrumento para a incorporação de hábitos saudáveis em seu cotidiano.

Contato: dcen@uesb.edu.br

Segunda Jornada de Pediatria do Sudoeste da Bahia

O evento “Segunda Jornada de Pediatria do Sudoeste da Bahia” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação do docente Maxuell Nunes Pereira, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo 1.6.2.1. geral: Promover discussão atualizada quanto aos
principais temas que abrangem a saúde da criança. 1.6.2.2. E como objetivo específicos:
Suscitar o encontro de profissionais da área de pediatria atuantes na região do sudoeste baiano.
Divulgar a produção científica local, através de apresentação de trabalhos originais produzidos
por médicos residentes e acadêmicos de medicina. Impulsionar o debate, através de mesas
redondas, das práticas e políticas da medicina preventiva, assistencial e reabilitação na área
pediátrica. Promover intercâmbio de experiências e o surgimento de propostas de ação para
melhorias nas áreas da atenção infantil. Fomentar a atualização científica baseada em
evidências. Possibilitar a capacitação de médicos atuantes na área de Medicina de Família e
Comunidade, nas práticas da atenção integrada da saúde da criança.
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Contato: dcn@uesb.edu.br

Centro de Atendimento Odontológico Álvaro Marques - Microcefalia

O projeto “Centro de Atendimento Odontológico Álvaro Marques - Microcefalia” foi realizado
no campus de Jequié com a coordenação da docente Maria da Conceição Andrade de Freitas,
por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: disponibilizar o atendimento
odontológico e avaliação fonoaudiológica aos indivíduos diagnosticados com Microcefalia
nascidos em Jequié e cidades vizinhas. E como objetivos específicos: Disponibilizar
atendimento odontológico ambulatorial para os indivíduos com Microcefalia nascidos em Jequié
e cidades vizinhas. Orientar as mães e/ou responsáveis quanto à sucção, amamentação e
higienização oral dos indivíduos com Microcefalia nascidos em Jequié e cidades vizinhas.
Analisar o desenvolvimento dentário dos indivíduos com Microcefalia nascidos em Jequié e
cidades vizinhas. Orientar as mães e/ou responsáveis durante esta análise. Avaliar o crescimento
craniofacial dos indivíduos com Microcefalia nascidos em Jequié e cidades vizinhas. Orientar as
mães e/ou responsáveis sobre o crescimento da face. Avaliação do sistema sensório motor oral e
da linguagem verbal oral abrangendo os pacientes com Microcefalia nascidos em Jequié e
cidades vizinhas desde o nascimento pela avaliação de sucção, respiração e deglutição até os 06
anos de idade. Caso haja indivíduos com Microcefalia acima desta faixa etária, haverá também
avaliação fonoaudiológica.

Contato: ds1jq@uesb.edu.br

Núcleo de estudo, pesquisa e extensão em aleitamento materno

O programa “Núcleo de estudo, pesquisa e extensão em aleitamento materno” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação do docente Marizete Argolo Teixeira, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo geral: Proporcionar meios para promover, proteger e apoiar o
aleitamento materno na comunidade Jequieense, de modo a favorecer uma possível mudança
social na temática em pauta. E como objetivos específicos: Promover, através de ações
educativas, orientação à população sobre as vantagens do aleitamento materno; Proteger o
aleitamento materno divulgando a partir das ações educativas as Leis que garantem a
amamentação; Apoiar e estimular as puérperas nas principais dificuldades / facilidades
relacionadas à prática do aleitamento materno; Elaborar, divulgar e distribuir material educativo
sobre aleitamento materno; Treinar profissionais de saúde e discentes dos cursos de saúde para
promover, proteger e apoiar o aleitamento materno; Estimular a atualização de profissionais de
saúde e discentes de nível técnico, graduação e pós-graduação sobre o aleitamento materno por
meio de cursos, seminários, debates, encontros, oficinas, treinamentos, dentre outros; Realizar
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palestras em instituições diversas sobre o tema; Contribuir para a realização de pesquisas sobre
o tema e realizar pesquisas sobre a amamentação; Permitir a participação de discentes e
docentes dos cursos do Departamento de Saúde I e II na operacionalização de ações em prol do
aleitamento materno. Realizar acompanhamento domiciliar de puérperas no intuito de promover,
proteger e apoiar o aleitamento materno e sanar as dificuldades encontradas. Incentivar e
promover meios para que os docentes, discentes voluntários e bolsistas do projeto participem de
eventos científicos nacional e internacional para se manterem atualizados no que se refere à
temática aleitamento materno; Incentivar e apoiar os docentes, discentes voluntários e bolsistas
do projeto a apresentarem pesquisas desenvolvidas no núcleo em eventos científicos nacional e
internacional. Participar de atividades de ensino em escolas de nível médio, técnica e
universitária, promovendo atividades que sensibilizem a população estudantil acerca da
importância do aleitamento materno para a qualidade de vida dos seres humanos.

Contato: ds2jq@uesb.edu.br

Gestantes e lactantes: educação em saúde visando o uso racional de plantas medicinais

O projeto “Gestantes e lactantes: educação em saúde visando o uso racional de plantas
medicinais” foi realizado pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)UESB com a coordenação da
docente Regineide Xavier Santos, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral:
Promover a Educação em Saúde voltada para o uso racional de plantas medicinais e fornecer
subsídio para as gestantes e mulheres que estejam amamentando, sobre os potenciais riscos do
consumo indiscriminado de plantas medicinal ingeridos durante o período de gestação e
lactação. E como objetivo específicos: Confeccionar material didático, que será em forma de
uma cartilha, para distribuição em entidades públicas promotoras de saúde; Elaborar material de
divulgação científica em forma de modelos para ser utilizados nos encontros e doados às
unidades de saúde; Distribuir o material confeccionado para as gestantes e lactantes usuárias dos
estabelecimentos de saúde que aceitarem o convite de participação nesse projeto; Organizar
encontros/palestras para esclarecer ou promover conhecimentos sobre os riscos potenciais do
uso de plantas medicinais durante a gravidez e a lactação; Iniciar os alunos na prática do
trabalho interdisciplinar e no exercício da sua função social como futuro profissional de nível
superior, além de estimular a função integrada entre ensino, pesquisa e extensão universitária,
por meio de ações de interação com a população, com concomitante aprendizado e orientação
correta de uso e manejo de plantas medicinais.

Contato: proex@usb.edu.br

III semana de farmácia e II workshop de alimentos
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O evento “III semana de farmácia e II workshop de alimentos” foi realizado no Campus de
Jequié com a coordenação do discente Juvenil Brito Oliveira Neto, por meio do edital 16/2018 e
tinha como objetivo geral: Apresentar o curso de farmácia e as áreas de atuação diante da
sociedade, assim como orientar aos futuros farmacêuticos sobre a vivência do mercado de
trabalho diante as possibilidades e adversidades. E como objetivos específicos: Confeccionar o
projeto e apresentar a sociedade interessada; Realizar e efetivar o projeto conforme a proposta;
Comemorar os 10 anos do curso; Promover o evento de integração entre estudantes e
profissionais da área, além de promover multidisciplinaridade entre estudantes da área de saúde.

Contato: dqe@uesb.edu.br

Cuidado fisioterapêutico: funcionalidade e qualidade de vida de idosos com doenças
reumáticas em um Núcleo Interdisciplinar

O projeto “Cuidado fisioterapêutico: funcionalidade e qualidade de vida de idosos com doenças
reumáticas em um Núcleo Interdisciplinar” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação da docente Tatiane Dias Casimiro Valença, por meio do edital 16/2018 e tinha
como objetivo geral: Promover a capacidade funcional e melhorar a qualidade de vida de
pessoas idosas com doenças reumáticas em parceria com o sistema familiar de pertencimento. E
como objetivos específicos: Conhecer o perfil dos idosos com doenças reumáticas cadastrados
no NIEFAM a partir da realização de avaliações e reavaliações dos marcadores
sociodemográficos, físicos, funcionais, emocionais e cognitivos; Desenvolver estratégias de
cuidado fisioterapêutico com a finalidade de promover melhoria dos sintomas e da
funcionalidade dos idosos cadastrados no NIEFAM com doenças reumáticas; Promover
abordagens em educação e saúde a respeito das doenças reumáticas, sintomas, complicações,
evolução e tratamento, maneiras de enfrentamento, melhor desempenho de papéis ocupacionais
e desenvolvimento de habilidades pessoais, além de incentivar a socialização dos idosos com a
realização de atividades em grupo com o envolvimento do sistema familiar de pertencimento.

Contato: ds1jq@uesb.edu.br

Diferentemente iguais- Exercícios físicos para pessoas com deficiências

O projeto “Diferentemente iguais- Exercícios físicos para pessoas com deficiências” foi
realizado no campus de Jequié com a coordenação da docente Christiane Freitas Luna, por meio
do edital 16/2018 e tinha como objetivo oferecer exercícios físicos orientados às pessoas com
deficiências, na busca de melhorar a qualidade de vida; Ministrar aulas de natação,
hidroginástica, musculação e ginástica para pessoas com as mais diversas deficiências;
Favorecer aos alunos de curso de Educação Física, um espaço para exercitar a docência com um
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grupo diferenciado; Estreitar o laços entre pesquisa ensino e extensão para o conhecimento
sobre educação e esporte adaptado.

Contato: ds1jq@uesb.edu.br

Semana de Biociências: Saúde e Biotecnologia

O evento “Semana de Biociências: Saúde e Biotecnologia'' foi realizado no campus de Vitória
da Conquista com a coordenação da docente Luciana Aguilar Aleixo, por meio do edital
16/2018 e tinha como objetivo: 1. Divulgar e ampliar o conhecimento sobre a atuação dos
profissionais de Biologia; 2. Expor à comunidade acadêmica temas atuais e relevantes nas
atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão em Biologia; 3. Estabelecer contato direto com a
aplicação do conhecimento científico por meio de palestras, mesas redondas, simpósios e
minicursos teóricos e práticos; 4. Divulgar os trabalhos científicos desenvolvidos pelos
acadêmicos da UESB e de outras instituições de Ensino Superior; 5. Incentivar a participação de
alunos, professores e da comunidade em Encontros Científicos; 6. Despertar o espírito científico
e estimular a capacidade de pesquisa de acadêmicos e da comunidade; 7. Estimular a
participação da comunidade local e regional de Vitória da Conquista em eventos
acadêmico-científicos promovidos pela UESB com o intuito de despertar o interesse por uma
formação universitária; 8. Favorecer o contato dos participantes com pesquisadores de diversas
instituições, visando o intercâmbio nas diferentes linhas de pesquisa; 9. Promover extensão a
outras universidades públicas ou particulares, para incentivar a pesquisa e a discussão na área de
Ciências Biológicas; 10. Estimular o convívio social entre profissionais, estudantes e
comunidade.

Contato: dcn@uesb.edu.br

Grupo de Ajuda Mútua e a intersubjetividade do cuidar no CAPS II de Jequié/BA

O projeto “Grupo de Ajuda Mútua e a intersubjetividade do cuidar no CAPS II” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação da docente Patrícia Anjos Lima de Carvalho, por meio do
edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: Construir redes de suporte social que possibilitem o
desenvolvimento de relações intersubjetivas capazes de extrapolar os muros do CAPS II,
estimulando a ajuda mútua entre os atores sociais envolvidos no cuidado. E como objetivos
específicos: Promover a articulação da UESB com o Centro de Atenção Psicossocial tipo II,
com vistas à construção de tecnologias de cuidado voltadas ao empoderamento de usuários,
familiares e trabalhadores de saúde do serviço, e, a promoção da saúde mental destes atores
sociais. Oportunizar o debate sobre o exercício/respeito da cidadania destes atores sociais.
Estimular a integração social e familiar apoiando iniciativas de autonomia e emancipação;
Oportunizar a expressão de vivências de enfrentamento das dificuldades que podem acontecer
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frente à situação de sofrimento mental. Discutir o conhecimento científico sobre saúde/doença
mental, o processo de viver com o sofrimento mental e as diversas formas de intervenção;
Promover atividades recreativas e culturais para usuários dos serviços de saúde mental; Criar
estratégias de fortalecimento dos vínculos de amizades e convívio entre os integrantes do GAM,
por meio de visitas domiciliares, passeios, vivências grupais e outras, além de contribuir para a
construção da Rede de Atenção Psicossocial no município de Jequié-BA.

Contato: ds@uesb.edu.br

Follow up: acompanhamento do desenvolvimento motor de recém-nascidos de risco

O projeto “Follow up: acompanhamento do desenvolvimento motor de recém-nascidos de risco”
foi realizado no campus de Jequié com a coordenação da docente Ana Virgínia de Queiroz
Caminha, por meio do edital 16/2018 e tinha objetivo principal: Acompanhar o
desenvolvimento motor de recém-nascidos de risco que passaram por internamento em uma
maternidade pública do município de Jequié/BA. E como objetivos específicos: Realizar uma
triagem dos recém-nascidos de risco para classificação do desenvolvimento motor. Avaliar o
desenvolvimento motor dos recém-nascidos de risco, através da Escala Motora Infantil de
Alberta (Alberta Infant Motor Scale – AIMS). Montar um protocolo de atendimento
fisioterapêutico para as crianças com atraso no desenvolvimento motor. Encaminhar as crianças
com atraso no desenvolvimento motor para acompanhamento fisioterapêutico na Clínica Escola
de Fisioterapia da UESB.

Contato: ds1jq@gmail.com

Promoção de ações educativas sobre o HPV em instituições de ensino do município de
Vitória da Conquista-Bahia II

O projeto “Promoção de ações educativas sobre o HPV em instituições de ensino do município
de Vitória da Conquista-Bahia II” foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação do docente Anderson Pereira Souza, por meio do edital 16/2018 e tinha como
objetivo geral: Promover ações educativas sobre o Papiloma Vírus Humano- HPV em escolas
públicas e universidades do município de Vitória da Conquista- BA. E como objetivos
específicos: Esclarecer a comunidade escolar e universitária sobre o HPV; Apresentar as
doenças causadas pelo HPV, suas formas de prevenção e tratamento através de cartilhas
educativas; Evidenciar, a partir de campanhas educativas, a importância da vacinação contra o
HPV; Mostrar a relação do HPV com o câncer do colo do útero e o câncer de pênis; Realizar
ações educativas com intenção de conscientizar sobre o tema HPV. Promover uma intervenção
com os professores das escolas sobre o tema educação e saúde por meio de palestras.
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Contato: dcn@uesb.edu.br

Ações de Vigilância em Saúde na Comunidade Quilombola do Oiteiro, Vitória da
Conquista, Bahia

O projeto “Ações de Vigilância em Saúde na Comunidade Quilombola do Oiteiro” foi realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação da docente Paula Yuri Sugishita
Kanikadan, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: Realizar atividade de
vigilância em saúde na Comunidade Quilombola do Oiteiro, localizada em Vitória da Conquista,
Bahia. E como objetivo específicos: 1. Realizar avaliação de dados antropométricos: peso,
altura, índice de massa corpórea, medida de circunferência abdominal; 2. Realizar avaliação de
parâmetros bioquímicos e fisiológicos: aferição de pressão arterial, glicemia capilar, coleta de
fezes para exame parasitológico; 3. Coletar dados sobre os hábitos alimentares e de uso de
medicamentos; 4. Analisar os dados obtidos para propor ações de educação popular em saúde
para a comunidade.

Contato: dcn@uesb.edu.br

Uesb em movimento: atividade física na promoção da saúde

O programa “Uesb em movimento: atividade física na promoção da saúde” foi realizado pela
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) - UESB com a coordenação da técnico administrativo
Josiani Morais Vieira, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: Desenvolver
ações de promoção da saúde através de atividades físicas monitoradas, práticas esportivas e
atividades de lazer voltadas à comunidade interna e externa a UESB do campus de Jequié-BA,
visando a melhoria de sua qualidade de vida e sua conscientização acerca da aquisição de
hábitos de vida saudáveis. Além disso, o programa visava promover a integração acadêmica, no
que concerne à articulação entre o ensino, pesquisa e extensão. E como objetivos específicos:
Reconhecer o Esporte, o Lazer e a Saúde como direitos sociais inalienáveis, humanos,
universais, indivisíveis e não discriminatórios, sendo imprescindível o respeito à diversidade;
Realizar atividades de saúde, esporte e lazer em conformidade com as diferentes faixas etárias e
limitações da população a ser atendida; Estimular a prática de exercícios físicos, a recreação e o
lazer, promover integração e a convivência social; Desenvolver pesquisa-ação para o
monitoramento das ações e elaboração de estratégias conjuntas entre monitores/voluntários e
população atendida para os problemas identificados; Avaliar e monitorar as atividades
desenvolvidas em cada projeto. Incentivar a organização coletiva de eventos de lazer e esporte
recreativo para envolver a população local; Reconhecer as qualidades da cultura local na
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apropriação do direito ao lazer e ao esporte recreativo, além de oferecer subsídios aos
monitores/voluntários para produção de conhecimento acadêmico;

Contato: proex@uesb.edu.br

Farmácia Viva Horto de plantas medicinais da UESB

O projeto “Farmácia Viva Horto de plantas medicinais da UESB” realizado no campus de
Itapetinga com a coordenação da docente Milena Duarte Lima, por meio do Edital 16/2018,
tinha como objetivo a implantação de uma Farmácia Viva no campus da UESB-Itapetinga por
meio do fortalecimento do arranjo produtivo local. E como objetivos específicos; 1. Ampliação
das opções terapêuticas por meio do uso de plantas medicinais; 2. Consciência ambiental
(aproximação)- uso sustentável (orgânico); 3. Fortalecimento da agricultura familiar; 4. Geração
de emprego e renda- inclusão social; 5. Resgate de saberes populares e tradicionais; 6. Menor
demanda serviço de saúde; 7. Campo de estágio, pesquisas (IC, TCC).

Contato: dcen@uesb.edu.br

Programa Educativo: Saúde do Coto Umbilical

O projeto “Programa Educativo: Saúde do Coto Umbilical foi realizado no Campus de Jequié”
com a coordenação da docente Eliane Fonseca Linhares, por meio do edital 16/2018 e tinha
como objetivo geral: Promover a prática do cuidado do Coto Umbilical, como estratégia, de
promoção da melhoria da qualidade de vida do recém-nato e de sua família, no município de
Jequié/BA e região. E como objetivo específicos: 1.Desmistificar as práticas do cuidado com o
coto umbilical por meio de ações educativas dialogadas, com vistas a valorização dos
conhecimentos empíricos; 2.Sensibilizar as gestantes, puérperas, familiar cuidador e
comunidade, sobre a importância do cuidado adequado ao coto umbilical; 3.Capacitar
profissionais de saúde, estudantes de enfermagem e demais interessados sobre o cuidado com o
coto umbilical e banho do RN, contribuindo assim para a redução da morbimortalidade do
recém-nato por onfalites, e tétano neonatal; 4.Identificar as necessidades educativas junto ao
cuidador familiar do RN, afim de possibilitar um cuidado culturalmente congruente,
promovendo a troca de informações e experiências; 5.Contribuir para a redução do índice de
onfalites em RNs no município de Jequié e região; 6. Incentivar a divulgação sobre o tema, por
meio da apresentação de trabalhos científicos em eventos; 7. Caracterizar as onfalites, através da
observação e do desenvolvimento da prática do cuidado ao coto umbilical em visitas
domiciliares.

Contato: ds2jq@uesb.edu.br

Intervenção fisioterapêutica nas cefaléias tensionais através da técnica de terapia manual

Campus de Vitória da Conquista                                                             (77) 3424-8603 | proex@uesb.edu.br

mailto:ds2jq@uesb.edu.br


Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
N° 16.825, de 04.07.2016
O projeto “Intervenção fisioterapêutica nas cefaléias tensionais através da técnica de terapia
manual” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação do docente Fhelício Sampaio
Viana, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: Analisar a eficácia do tratamento
fisioterapêutico através da terapia manual nas cefaléias do tipo tensional. E como objetivos
específicos: Estudar os diferentes achados que ocorrerem na amostra, relacionados com as crises
de cefaléia; Revisar os tipos, formas, causas e tratamentos para as cefaléias; Comparar os
resultados obtidos com os resultados de diferentes autores.

Contato: ds1jq@uesb.edu.br

XII Semana Brasileira de Enfermagem /79ª Semana Brasileira de Enfermagem

O evento “XII Semana Brasileira de Enfermagem /79ª Semana Brasileira de Enfermagem” foi
realizado no campus de Jequié com a coordenação da docente Lyra Candida Calhau Rebouças,
por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo: Refletir sobre a inserção social da
Enfermagem a partir do contexto histórico do Curso de Graduação em Enfermagem da UESB;
Socializar as ações desenvolvidas pelo Curso de Graduação em Enfermagem da UESB;
Divulgar a produção científica de docente;

Contato: ds2jq@uesb.edu.br

II Ciclo de Capacitação de Monitores

O curso “II Ciclo de Capacitação de Monitores foi realizado pela Pró Reitoria de Extensão
(PROEX)- UESB com a coordenação da técnico administrativo Josiani Morais Vieira, por meio
do edital 16/2018 e tinha como objetivo promover a integração no que concerne à articulação
entre o ensino, pesquisa e extensão; Oferecer subsídios aos monitores/voluntários para execução
das ações e instrumentalização para o contato com a comunidade atendida pelo Programa
UESB;

Contato: proex@uesb.edu.br

Influência da atividade física em idosos com doenças crônicas do Programa NIEFAM

O projeto “Influência da atividade física em idosos com doenças crônicas do Programa
NIEFAM” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação da docente Iane de Paiva
Novais, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo geral: Oferecer um programa de
exercício físico para adulto-idosos com doenças crônicas participantes do NIEFAM e investigar
o impacto na promoção da saúde e no controle das alterações cardiometabólicas. E como
objetivos específicos: Desenvolver o cuidado com o idoso a partir do exercício físico;
Programar e implementar um programa de exercícios físicos para adulto-idosos com doenças
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crônicas; Despertar o senso do cuidar e do prevenir-se pelo exercício físico; Avaliar o efeito do
exercício físico em parâmetros fisiológicos e no controle das doenças crônicas; Promover
ajustes de intensidade no programa de exercícios físicos ao longo do projeto; Desenvolver a
parceria multidisciplinar entre Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia; Tornar
o programa de extensão um campo de produção de conhecimento em ensino e pesquisa.

Contato: proex@uesb.edu.br

Olha o Sol Motoboy: Uma discussão sobre cuidados preventivos à exposição solar

O projeto “Olha o Sol Motoboy: Uma discussão sobre cuidados preventivos à exposição solar”
foi realizado pelo ITA com a coordenação do docente Murilo Marques Scaldaferri e tinha como
objetivo geral: Avaliar trabalhadores mototaxistas do município de Itapetinga/BA, analisando a
partir de questionários a sua rotina de trabalho e seus hábitos de prevenções ao câncer de pele,
obtendo dados e analisando de forma qualiquantitativa os resultados, visando criar estratégias de
divulgação que busque a conscientização desses profissionais no intuito de minimizar os riscos
provocados pela exposição ao sol. E como objetivos específicos 1. Adquirir a partir da
COMUTRAN o total de mototaxistas trabalhadores do município e seus pontos distribuídos pela
localidade. 2. Obter dados de caráter exploratório e qualiquantitativo do ritmo de trabalho dos
mototaxistas e o seus cuidados com a saúde de sua pele. 3. Analisar os resultados obtidos e a
quantidade de trabalhadores que não se previnem adequadamente, podendo influenciar na
obtenção de câncer de pele. 4. Criar cartazes, panfletos informativos e vídeos educativos que
tragam informações relevantes no que diz respeito à prevenção ao câncer de pele. 5. Promover
palestras para os mototaxistas para que estes conheçam um pouco mais sobre a importância da
prevenção ao câncer de pele associado à sua atividade laboral.

Contato: dcen@uesb.edu.br

O Desenho infantil como estratégia de rapport prévio ao atendimento odontológico de
crianças

O projeto “Desenho infantil como estratégia de rapport prévio ao atendimento odontológico de
crianças” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação do docente Nilton Cesar
Nogueira dos Santos e tinha como objetivo: Conhecer a percepção da criança perante o
tratamento odontológico através da linguagem do desenho, incluindo: Analisar a imagem que a
criança faz do seu cirurgião-dentista, buscando a compreensão dos estados emocionais que a
criança carrega;

Contato: proex@uesb.edu.br
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Violência contra crianças e adolescentes no município de jequié: caracterização e
enfrentamento

O projeto “Violência contra crianças e adolescentes no município de jequié: caracterização e
enfrentamento” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação da docente Livia Maria
Andrade de Freitas e tinha como objetivo geral geral: Discutir o quadro atual de violência contra
crianças e adolescentes e contribuir para a elaboração de um plano de ação interinstitucional
voltado à disseminação do conhecimento científico e articulação de práticas intersetoriais para o
enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, no município de Jequié. E como
objetivos específicos: 1. Contribuir com a implementação da Rede de Enfrentamento na cidade
de Jequié entre os diversos segmentos da sociedade, cuja missão cumpre articular experiências e
atividades desenvolvidas em diferentes contextos, para o enfrentamento da violência contra
crianças e adolescentes; 2. Contribuir com a disseminação das ações intersetoriais desenvolvidas
pela Rede de Instâncias, com apoio do Programa de Ações Integradas e Referenciais para o
enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes – PAIR. 3. Capacitar profissionais das
áreas da saúde e educação para identificação dos sinais corporais relacionados à violência contra
crianças e adolescentes. 4. Sensibilizar a população em geral, quanto à importância do 'Disque
Denúncia' e do seu funcionamento.

Contato: ds1jg@uesb.edu.br

III simpósio baiano sobre transtornos do neurodesenvolvimento

O Evento “III simpósio baiano sobre transtornos do neurodesenvolvimento” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação do docente Gesivaldo Santos e tinha como objetivo geral:
Discutir aspectos gerais do desenvolvimento neurológico e suas desordens com ênfase no
Transtorno do Espectro Autista (TEA), do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade
(TDAH), da Paralisia Cerebral e suas interfaces. E como objetivos específicos: 1. Elucidar os
mecanismos que resultam em transtornos no neurodesenvolvimento. 2. Relacionar nutrição com
neurotransmissão central. 3. Inter-relacionar diferentes áreas do conhecimento na abordagem do
TEA, TDAH e PC. 4. Qualificar profissionais e familiares para confecção de materiais
pedagógicos estruturados que auxiliem a aprendizagem de estudantes com TEA, TDAH e PC. 5.
Discutir sobre o papel da família no tratamento do TEA, TDAH e PC. 6. Discutir sobre as
deficiências múltiplas e deficiência intelectual em sua relação com o TEA, TDAH e PC. 7.
Refletir sobre a importância da atuação multidisciplinar no processo de investigação,
compreensão e intervenção no TEA e TDAH. 8. Agregar diferentes áreas do conhecimento
como nutrição, saúde e educação no debate sobre TEA, TDAH e PC. 9. Fomentar discussão a
respeito das possíveis vias em comum associadas aos diferentes Transtornos que podem
acometer o neurodesenvolvimento. 10. Difundir e fortalecer as atividades do Grupo de
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Investigação em Neurogenômica e Sisteômica e suas linhas de Pesquisa a saber: Educação,
Saúde e Inclusão;Epidemiologia em Transtornos do Neurodesenvolvimento; Neurogenômica e
Biologia de Sistemas .

Contato: dcb@uesb.edu.br

Liga Acadêmica de Farmacologia Clínica e Bioquímica – LacBqFar

O projeto “Liga Acadêmica de Farmacologia Clínica e Bioquímica – LacBqFar” foi realizado
no campus de Jequié com a coordenação do docente Gildomar Lima Valasques Junior e tinha
como objetivo realizar encontros, palestras, cursos, oficinas e outros eventos para discutir temas
relacionados à farmacologia clínica e a bioquímica, com estudantes e/ou profissionais da área de
saúde e afins.

Contato: dqe@uesb.edu.br

Plantão Psicológico

O projeto “Plantão Psicológico” realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação do docente Daniel Marinho Drummond, tinha como objetivo a) Oferecer
atendimento psicológico gratuito, em forma de Plantão Psicológico, aberto a toda população, no
Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB e no CEUAS; b) Funcionar como campo de prática
profissional para estudantes do Curso de Graduação em Psicologia da UESB; c) Funcionar
continuamente, com exceção dos períodos de férias discentes; d) Permitir, eventualmente, a
produção de trabalhos científicos a partir dos dados coletados nos atendimentos e também dos
dados coletados nas supervisões e na experiência dos estagiários.

Contato: dfch@uesb.edu.br

Dissecação de sistemas de cadáveres do laboratório de Anatomia Humana da
UESB-Jequié para elaboração de atlas

O projeto “Dissecação de sistemas de cadáveres do laboratório de Anatomia Humana da
UESB-Jequié para elaboração de atlas” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação
da docente Isis Ferreira Rabelo de Melo Aquino visava cumprir objetivos de ensino, pesquisa e
extensão de forma integrada e complementar aos conteúdos abordados dentro da disciplina de
Anatomia Humana. E como objetivos específicos 1. Proporcionar a seus integrantes o estímulo
necessário para a produção científica na área de Anatomia Humana em suas múltiplas
interfaces. 2. Proporcionar aos seus integrantes atividades didáticas através da leitura de textos e
participação de debates e seminários promovidos por professores, monitores, pós-graduandos ou
pelos seus integrantes, visando o aprimoramento de docentes e discentes. 3. Organizar palestras,
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encontros científicos, exposições de trabalhos, programas educativos e campanhas sobre
Anatomia Humana para seus membros e comunidade externa à Universidade através das várias
mídias. 4. Oferecer aos seus membros participantes condições na prática e aprendizado da
Anatomia Humana, promovendo o desenvolvimento técnico-científico tanto da disciplina
quanto do futuro profissional. 5. Manter relações científicas e associativas com outras
instituições . 6. Promover a integração entre o sistema de ensino Universitário e a sociedade,
através do relacionamento entre estudantes, docentes e a comunidade. Visando o tripé ensino,
pesquisa e extensão o projeto objetiva temas como: Dissecação de cadáveres. Ética e Anatomia
Humana. Produção do atlas do laboratório como material didático para o ensino da Anatomia
Humana. Anatomia Humana para o ensino fundamental e médio: extensão para educação de
escolas públicas .

Contato: dcb@uesb.edu.br

VIII Semana Baiana de Fisioterapia

O evento “VIII Semana Baiana de Fisioterapia” foi realizado no campus de Jequié com a
coordenação da docente Paloma Andrade Pinheiro e tinha como objetivo geral: Promover
discussões entre os profissionais, estudantes e representantes da comunidade em geral acerca do
atual mercado de trabalho de fisioterapia. E como objetivos específicos: Ofertar palestras e
oficinas com vistas ao debate sobre a atuação fisioterapêutica nas diversas especialidades;
Possibilitar o processo de construção e divulgação do conhecimento no que se refere às distintas
especialidades fisioterapêuticas e o atual mercado de trabalho, além de fomentar espaços de
convivência e integração social para os participantes do evento no intuito de fortalecer os laços
profissionais.

Contato: ds1jg@uesb.edu.br

Urgências Odontológicas: Abordagem clínica humanizada como desafio na saúde pública

O projeto “Urgências Odontológicas: Abordagem clínica humanizada como desafio na saúde
pública” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação do docente Carlos Vieira
Andrade Junior, por meio do edital 16/2018 e tinha como objetivo a criação de um serviço de
atendimento a urgências odontológicas, com ênfase na promoção de saúde de maneira
acolhedora e transformadora. 2 - Proporcionar aos discentes treinamento para atuar frente às
diferentes patologias do sistema estomatognático, principalmente aquelas associadas a urgências
odontológicas. 3 - Oferecer à comunidade um serviço que pode se tornar referência no pronto
atendimento de odontologia. Sendo sua principal missão o alívio da dor dental e/ou periapical e
consequentemente o restabelecimento da qualidade de vida dos pacientes.
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