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Saúde

Grupo de Ajuda Mútua integrando familiares cuidadores de pessoas com doença
de Alzheimer (GAM)

O projeto “Grupo de Ajuda Mútua integrando familiares cuidadores de pessoas com
doença de Alzheimer (GAM)” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de
Edite Lago da Silva Sena, por meio do edital 023.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Promoção de saúde oral aos indivíduos com microcefalia via remota durante a
pandemia pelo covid-19

O projeto “Promoção de saúde oral aos indivíduos com microcefalia via remota durante
a pandemia pelo covid-19” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de
Edite Lago da Sena, por meio do edital 023 e tinha como objetivo minimizar possíveis
efeitos   deletérios   provocados   pelo   isolamento   social   prolongado   pela covid-19.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Seguimento Farmacoterapêutico e REconciliação Medicamentosa em pacientes
internado no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV)

O projeto “Seguimento Farmacoterapêutico e REconciliação Medicamentosa em
pacientes internado no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV)” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação de Danyo Maia Lima, por meio do edital 023 e
tinha como objetivo estabelecer um paralelo com a atenção médica e os cuidados de
enfermagem.

E-mail: dct@uesb.edu.br
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A utilização das práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) como
estratégia on-line de acolhimento e processo terapêutico

O projeto “A utilização das práticas integrativas e complementares em saúde (PICS)
como estratégia on-line de acolhimento e processo terapêutico” foi realizado no campus
de Jequié com a coordenação de Nilton Cesar Nogueira, por meio do edital 023.

E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Assistência on-line do profissional de saúde no enfrentamento da violência contra
crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela covid-19

O projeto “Assistência on-line do profissional de saúde no enfrentamento da violência
contra crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela covid-19” foi realizado no
campus de Jequié com a coordenação de Lívia Maria Andrade, por meio do edital 023 e
tinha como objetivo explorar e discutir aspectos de todos os tipos de violência no
município de Jequié e cidades vizinhas, de forma multidisciplinar, propondo ações de
diagnóstico da realidade e conscientizando sobre a importância do papel do
profissional na identificação, além de notificar órgãos competentes em casos de
violência.

E-mail: ds1jq@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 de Eliane Fonseca Linhares, por meio do edital 023 e tinha
como objetivo principal promover ações educativas online relacionadas à prática do
cuidado ao coto umbilical, como estratégias de promoção da melhoria da qualidade
de vida e saúde do recém-nato e de sua família, com vistas à redução da
morbimortalidade  por  onfalites  e  suas  complicações  e  do  tétano  neonatal.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br
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Educação para prevenção: uma questão de saúde sexual e reprodutiva
O projeto “Educação para prevenção: uma questão de saúde sexual e reprodutiva” foi
realizado no campus de Jequié com a coordenação de Zulmerinda Meira Oliveira, por
meio do edital 023.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Práticas educativas para promoção da saúde e prevenção de doenças
infectocontagiosas
O projeto “Práticas educativas para promoção da saúde e prevenção de doenças
infectocontagiosas” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Gleide
Magali Lemos Pinheiro, por meio do edital 023 e tinha como objetivo sensibilizar os
participantes quanto às formas de prevenção e controle das doenças infecto contagiosas
(emergentes, reemergentes e negligenciadas) mais prevalentes no perfil epidemiológico
do município de Jequié e contribuir para o desenvolvimento de atitudes preventivas
pautadas no cuidado de si, no cuidado do outro e no cuidado do meio ambiente com
vistas à prevenção e controle das doenças discutidas.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Avaliação da qualidade de vida em pacientes portadores de doenças reumáticas
durante a pandemia causada pela covid-19

O projeto “Avaliação da qualidade de vida em pacientes portadores de doenças
reumáticas durante a pandemia causada pela covid-19” foi realizado no campus de
Vitória da Conquista com a coordenação de Flávia Aparecida Ferreira, por meio do
edital 023 e tinha como objetivo avaliar a qualidade de vida desses pacientes durante a
pandemia, bem como fornecer educação em saúde e assistência aos participantes
do projeto, mediante oficinas de saúde, alongamento e atendimento em
modalidades de psicoterapia breve.

E-mail: dcn@uesb.edu.br
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ABC da Tomografia: entendendo da teoria à prática

O curso “ABC da Tomografia: entendendo da teoria à prática” foi realizado no campus
de Jequié com a coordenação de Ingred C S Cavalcante, por meio do edital 024 e tinha
como objetivo promover uma abordagem acadêmica e profissional, com a temática da
prática clínica e exames de imagem, especificamente a Tomografia Computadorizada.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Acolhimento Psicológico on line aos profissionais de segurança pública

O projeto “Acolhimento Psicológico on line aos profissionais de segurança pública” foi
realizado no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Odilza Lines de
Almeida, por meio do edital 024 e tinha como objetivo disponibilizar acolhimento
psicológico online aos profissionais que integram as instituições de segurança pública
durante a ocorrência do surto do COVID-19.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

I mostra Nacional de psicologia histórico-cultural: Tecendo os sentidos de uma
prática Clínica infantil

O projeto “I mostra Nacional de psicologia histórico-cultural: Tecendo os sentidos de
uma prática Clínica infantil foi realizado no campus de Vitória da Conquista com a
coordenação de Edisio Pereira da Silva Luz Júnior, por meio do edital 024 e tinha como
objetivo realizar processo composto por diversas atividades que culminaram, nos dias
25 e 26 de novembro de 2021 em um evento de partilha entre as(os) profissionais
psicólogas(os) acerca das suas práticas e também um espaço relacional entre estas(es)
profissionais.

E-mail: dfch@uesb.edu.br

Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Aleitamento Materno
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O programa “Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Aleitamento Materno” foi
realizado no campus de Jequié com a coordenação de Vivian Mara Ribeiro, por meio do
edital 024 e tinha como objetivo promover, proteger e apoiar o'aleitamento materno na
comunidade jequieense e região.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

COVID-19 à luz da ciência: centro de informações baseadas em evidências

O projeto “COVID-19 à luz da ciência: centro de informações baseadas em evidências”
foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Evely Rocha Lima Sousa, por
meio do edital 070-2021 e tinha como objetivo criar um centro de informações sobre a
COVID-19 à luz da ciência com evidências científicas, a fim de contribuir para o
compartilhamento de informações confiáveis, combate a notícias falsas e assim,
contribuir para o combate do crescimento dos casos de COVID-19.

E-mail: dct@uesb.edu.br

Implantação de Linha Cuidado Covid 19 Clínica Escola de FIsioterapia - UESB

O projeto “Implantação de Linha Cuidado Covid 19 Clínica Escola de FIsioterapia -
UESB” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Luciano Nery
Ferreirra, por meio do edital 070-2021 e tinha como objetivo a prestação de assistência
à saúde para pessoas que tiveram Covid-19 e ainda persistem com alguma sequela que
demande serviço de Reabilitação.
E-mail: ds1jq@uesb.edu.br

Grupo de Ajuda Mútua e Intersubjetividade do Cuidar no CAPS II de Jequié-BA

O projeto “Grupo de Ajuda Mútua e Intersubjetividade do Cuidar no CAPS II de
Jequié-BA” foi realizado no campus de Jequié com a coordenação de Patricia Anjos
Lima de Carvalho, por meio do edital 070-2021 e tinha como objetivo: contribuir com a
construção da rede de atenção psicossocial do município de Jequié-BA; estimular a
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ajuda mútua entre usuários, familiares e trabalhadores vinculados ao Centro de Atenção
Psicossocial tipo II (CAPS II), de Jequié BA, na perspectiva da construção grupal de
estratégias de cuidado no CAPS II; oportunizar o debate sobre o exercício/respeito da
cidadania; estimular a integração social e familiar apoiando iniciativas de autonomia,
emancipação e empoderamento; discutir o conhecimento científico sobre saúde/doença
mental e as diversas formas de terapêutica, tanto convencionais como alternativas;
divulgar a existência e as atividades do GAM utilizando os meios de comunicação de
massa; organizar eventos científicos relacionados a temática, como seminários e
encontros para discutir questões referentes ao campo da Saúde Mental da UESB;
promover atividades recreativas, culturais e educativas; envolver atores sociais de
instituições externas à Uesb no projeto; 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.

E-mail: ds2jq@uesb.edu.br

Abordagens educativas aos pacientes, cuidadores e familiares em situação de
cuidados paliativos no contexto da pandemia do novo coronavírus

O projeto “Abordagens educativas aos pacientes, cuidadores e familiares em situação de
cuidados paliativos no contexto da pandemia do novo coronavírus” foi realizado no
campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Alexsandro Nascimento Costa,
por meio do edital 070-2021 e tinha como objetivo promover abordagens educativas de
prevenção à COVID-19 a pacientes, cuidadores e equipe de saúde, como também
proporcionar ambientes de educação em saúde e assistência aos integrantes do projeto,
mediante ações realizadas remotamente.

E-mail: dcn@uesb.edu.br

Educação na Prevenção de Parasitoses em Escolares da Bahia

O projeto “Educação na Prevenção de Parasitoses em Escolares da Bahia” foi realizado
no campus de Vitória da Conquista com a coordenação de Camila Pereira, por meio do
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edital 070-2021 e tinha como objetivo realizar encontros virtuais com os escolares e
professores de escolas públicas e eventualmente particulares. Buscando mais
esclarecimento e aumentando o conhecimento sobre os assuntos abordados.

E-mail: dcn@uesb.edu.br
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