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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

PROMOÇÃO DE SAÚDE EM ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE PONTA GROSSA 

 

Milena Sochodolak Praisner (Participante, milenapraissner@gmail.com)1 

Laryssa Kulesza Walter (Participante, laryssakw@gmail.com)2 

Mario Augusto Cray da Costa (Coordenador, drmarioaugusto@uol.com.br)3 

 

Resumo: O Projeto Promoção de Saúde em Entidades Assistenciais de Ponta Grossa atua na construção e 

promoção de saúde. Assim, há interferência na saúde da comunidade e os acadêmicos que atuam utilizando os 

conhecimentos adquiridos teoricamente e utilizam a experiencia humana de aproximação com a comunidade para 

construir empatia, compreendendo as necessidades e assim contando com amadurecimento acadêmico efetivo. A 

conduta dos discentes consiste em atendimentos aos pacientes da comunidade, e atuação em uma ação tendo em 

vista Apesar de ser um ato simples, rápido e eficiente a lavagem das mãos ainda não é uma atitude adotada por 

grande parte da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças como verminoses, gripes, 

conjuntivite, diarreia e algumas outras poderiam ser reduzidas em até 40% somente com lavagem adequada das 

mãos. O projeto tem como objetivo conscientizar as crianças, atendidas na Guarda Mirim, sobre os inúmeros 

microrganismos presentes nas mãos e orientá-las sobre a higienização simples, utilizando água e sabonete; antes 

das refeições, após utilização de sanitários, ao chegar em casa vindos de locais públicos e todas as vezes que 

perceberem que suas mãos estão visivelmente sujas. 

Palavras-chave: Extensão. Promoção. Saúde. 

 

                                                 
1 Identificar sua função no programa ou  projeto; Instituição de Ensino; curso e e-mail ativo. 

2 Identificar sua função no programa ou  projeto; Instituição de Ensino; curso e e-mail ativo. 

3 O(a) quarto(a) autor(a) deve ser o(a) coordenador(a), supervisor(a) ou orientador(a), desta forma, é necessário 

identificar  sua função no programa ou projeto; lotação e e-mail ativo. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Promoção de Saúde em Entidades Assistenciais de Ponta Grossa 

PROJETOS VINCULADOS 

Conscientização sobre a importância da higienização das mãos  

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas do projeto são destinadas a população carente em entidades 

assistenciais de ponta grossa. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto Educacional Duque de Caxias na rua Ataulfo Alves, 380, no bairro Vila 

Estrela na cidade de Ponta Grossa  

JUSTIFICATIVA 

O projeto Promoção de Saúde em Entidades Assistenciais de Ponta Grossa almeja 

melhorar a qualidade de vida da comunidade tendo em vista o auxílio em todas as esferas de 

saúde, atuando na prevenção e na educação, utilizando a visão do indivíduo integral e todas 

suas necessidades. Ademais o projeto visa melhorar o ensino dos acadêmicos, proporcionando 

maior proximidade da teoria e da prática médica e atuando no desenvolvimento da empatia e 

familiaridade com a comunidade (BRASIL, 2017) 

OBJETIVOS 

O Projeto Promoção de Saúde em Entidades Assistenciais de Ponta Grossa tem os 

objetivos de realizar atendimentos por meio de demanda espontânea ou busca ativa da 

população. Também promover atividades em educação de saúde como Conscientização sobre 

a importância da higienização das mãos o qual possibilitou a informação e a orientação de 

crianças de até 12 anos de idade, sobre a importância da higienização das mãos 

METODOLOGIA 
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A atividade foi realizada no Instituto Educacional Duque de Caxias na rua Ataulfo 

Alves, 380, no bairro Vila Estrela na cidade de Ponta Grossa, no dia 03 de maio, das 14 até as 

15 horas da tarde, com crianças até 12 anos de idade, por estudantes do primeiro ano do curso 

de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa, visto que a passagem pelo módulo de 

higienização das mãos na matéria de Semiotécnica, ministrada por profissionais da área de 

enfermagem,  capacitou os alunos para transmitirem o conhecimento de forma correta aos 

participantes do evento. Os estudantes participantes se voluntariaram. 

Inicialmente foi abordado com as crianças os momentos nos quais existe necessidade 

de lavar as mãos, para isso foram dados alguns exemplos a fim de a fim de que, através da 

própria curiosida, elas se manifestassem e dessem exemplos do próprio dia a dia.  A ideia é que 

as crianças tivessem consciência dos momentos em que suas mãos necessitam de higiene, 

através dos exemplos citados por todos do grupo.  

Em um segundo momento foi explorado o motivo pelo qual devemos higienizar as 

mãos. Dando enfoque principalmente a verminoses, porém, também conversado a respeito de 

viroses, citando exemplos comuns, com os quais as crianças já estão familiarizadas, como, por 

exemplo, o vírus da gripe. Exemplificando a facilidade de contaminação por esses 

microrganismos e dos males causados por eles, a fim de mostrar a necessidade de manter a 

higiene das mãos. 

Após foi feito a exposição de um vídeo ensinando a lavar as mãos e os participantes 

foram convidados a realizar a lavagem de suas mãos, com supervisão dos realizadores do 

evento, para depois irem realizar um lanche.  

Por fim, foi realizada uma avaliação, através de perguntas feitas de forma oral, sobre 

os assuntos abordados. Foram feitas perguntas e dadas 3 opções de resposta, as crianças 

deveriam levantar a mão para votar na resposta que julgavam correta. Esses dados foram 

anotados para serem avaliados mais tarde.  

A lavagem regular das mãos com sabão é considerada medida de saúde pública eficaz 

e com boa relação custo benefício, quando se fala em saúde pública (WATSON et al., 2017). 

Pneumonia e diarreia - das das principais causas de mortalidade infantil a nível mundial 

representando mais de 900 mil e 500 mil mortes por ano em crianças menores do que 5 anos, 

respectivamente (LIU et al., 2015) - podem ser evitadas com melhora na qualidade da higiene 

(RABIE; CURTIS, 2006; AIELLO et al., 2008).  Segundo a OPAS, o ato de lavar as mãos com 

sabão por reduzir a incidência das taxas de diarreia entre crianças menores de 5 anos a quase 

40%, e as infecções respiratórias a cerca de 25,5%. 

Contudo, as grandes diferenças socioeconômicas, fazem com que as classes sociais 

mais pobres, populações localizadas em zonas rurais ou com nível educacional inferior, tenham 

menos acesso a higienização das mãos de boas condições, contribuindo para a desigualdade na 

saúde global (REMA, 2017). 

. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Promoção de Saúde em Entidades Assistenciais de Ponta Grossa, por meio 

de ações de promoção a saúde visa beneficiar a comunidade. Uma abordagem que busque a 

promoção em saúde, atingindo crianças de níveis sociocenônimos mais baixos é de grande valia 

tanto para a comunidade, quando para os acadêmicos, que podem colocar em prática assuntos 

idealizados na visão teórica da formação acadêmica.  
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Assim, podemos concluir que, essa palestra proporcionou às crianças aprendizados a 

cerca de um assunto que, apesar de simples, é de grande importância para a saúde pública.   
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