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18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas            
advindas da extensão universitária” 

ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA AS ATIVIDADES 

PRESENCIAIS NA APAE DE PONTA GROSSA  

Flavio Teodoro, flavioteodoro@msn.com 1 

Pollyanna Maria Kalempa Panazzolo, pollypanazzolo@gmail.com 2 

Fabiana Postiglione Mansani, fmansani@uepg.br3 

Pollyanna Kassia de Oliveira Borges, pkoborges@uepg.br 4 

1 Bolsista no Programa UEPG de Apoio Institucional para ações extensionistas de prevenção, cuidados e               
combate à pandemia de novo Coronavírus; UEPG; farmácia, flavioteodoro@msn.com 

2 Bolsista no Programa UEPG de Apoio Institucional para ações extensionistas de prevenção, cuidados e               
combate à pandemia de novo Coronavírus; UEPG; farmácia, pollypanazzolo@gmail.com 

3 Orientadora de Call Center e Bolsista no Programa UEPG de Apoio Institucional para ações extensionistas de                 
prevenção, cuidados e combate à pandemia de novo Coronavírus; UEPG; SEBISA; fmansani@uepg.br 

4 Coordenadora e Bolsista no Programa UEPG de Apoio Institucional para ações extensionistas de prevenção,               
cuidados e combate à pandemia de novo Coronavírus; UEPG; DENSP, pkoborges@uepg.br 
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo atender às demandas da APAE de Ponta Grossa em relação a                  
medidas de proteção contra o coronavírus, envolvendo os funcionários e pensando a longo prazo, quando do                
retorno dos alunos. A metodologia consistiu em visitar a instituição, com o intuito de conhecer o ambiente,                 
reconhecer eventuais problemas e traçar estratégias de melhorias e correção. Algumas ações decididas em grupo               
já estão em andamento e já se verifica uma forte ligação entre o ensino (projeto de extensão da UEPG) e a APAE                      
propriamente dita. Com isso, espera-se que ao final da implantação das ações se garanta segurança tanto para                 
funcionários quanto para os alunos que retornarão para a instituição. 

Palavras-chave: Coronavírus. Extensão. Educação em saúde. APAE. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Programa UEPG de Apoio Institucional para ações extensionistas de prevenção,          

cuidados e combate à pandemia do novo Coronavírus. 

PROJETOS VINCULADOS 

Não há projetos vinculados protocolados na PROEX.  

PÚBLICO-ALVO  

Funcionários e comunidade escolar da APAE - Associação de Pais e Amigos do             

Excepcional de Ponta Grossa mantenedora da Escola de Educação Básica Professora Maria de             

Lourdes Canziani - Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Educação de             

Jovens, Adultos e Idosos - Fase I na modalidade de Educação Especial.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - Paraná.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

APAE - Associação de Pais e Amigos do Excepcional de Ponta Grossa            

mantenedora da Escola de Educação Básica Professora Maria de Lourdes Canziani -            

Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Educação de Jovens, Adultos e             

Idosos - Fase I na modalidade de Educação Especial.  

JUSTIFICATIVA 
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A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Ponta Grossa é uma              

organização não governamental, composta por familiares e amigos de pessoas com           

deficiência na área intelectual e múltiplas. Mantém programas especializados no atendimento           

a pessoas com necessidades especiais, nas faixas etárias de zero a trinta e cinco anos ou mais.                 

Além disso, desenvolve atividades, projetos, programas e serviços aos usuários e suas            

famílias, com caráter de promoção social, dentro das normas da Política Pública de             

Assistência Social, Saúde e Educação.  

Atende cerca de 326 alunos/usuários matriculados nos seguintes programas:         

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), atendimento            

terapêutico especializado pela Equipe Técnica do SUS e projetos socioassistenciais com           

equipe trabalhadores do SUAS (Serviço Único de Assistência Social) em cursos e oficinas             

para usuários, acompanhamento e orientação familiar permanente.  

Os atendimentos técnicos do SUS, como a Neurologia, Psiquiatria, Pediatria,          

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e Assistência Social,        

acontecem de maneira multidisciplinar e consistem no conjunto de atividades/procedimentos          

individuais que incluem a avaliação, estimulação e orientação. 

A pandemia da COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SAR-CoV-2), tem          

apresentado um dos maiores desafios sanitários para o bom funcionamento das atividades            

oferecidas pela instituição. Diante desse cenário, tem sido preciso readaptar atividades para            

que os níveis de transmissão da doença sejam reduzidos para a comunidade escolar             

(profissionais da instituição, familiares e alunos/usuários) e para que ainda se possa executar             

os atendimentos ofertados e necessários para a criança com deficiência intelectual e múltipla.  

OBJETIVOS 

Reconhecer a problemática relacionada à pandemia COVID-19; promover        

atividades de educação em saúde pensadas a médio e longo prazo considerando as atividades              

que estão sendo realizadas e o retorno dos alunos; elaborar procedimento operacional padrão             

de maneira simplificada, para que toda a comunidade envolvida consiga se adaptar à nova              

realidade.  
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METODOLOGIA 

Para que os objetivos fossem alcançados, a atividade extensionista foi dividida em            

etapas. Na primeira etapa, os integrantes se reuniram virtualmente para conversar sobre a             

demanda trazida pela diretora da instituição Josneide Aparecida Kalempa Panazzolo. Nessa           

reunião, definiu-se a necessidade de observar e entender o problema pessoalmente para            

somente então apresentar possíveis soluções que possam ser adaptadas à realidade           

institucional, e ainda assim seguir os protocolos já existentes.  

No dia 23 de setembro de 2020, foi realizada a visita à escola para identificar a                 

demanda solicitada e pensar em ações a partir da realidade observada. Informações foram             

coletadas, a diretora foi ouvida novamente e decidiu-se por elaborar um plano de ação para               

solucionar o maior número de problemas possíveis.  

Com o auxílio dos professores orientadores do programa “UEPG de Apoio           

Institucional para ações extensionistas de prevenção, cuidados e combate à pandemia do            

novo Coronavírus” foram elaborados procedimentos operacionais padrão, e também         

treinamentos de maneira lúdica e simplificada, para que os funcionários e comunidade escolar             

possam se adaptar à nova realidade.  

Estão sendo propostos para a APAE estratégias simples, tais como: abertura das            

janelas de todas as salas para a circulação adequada de ar; disponibilização de álcool gel nas                

mesas do refeitório, banheiros e corredores (em dispensers); treinamento dos profissionais dos            

serviços gerais sobre a situação real da COVID-19 na cidade, suas complicações e sequelas, e               

sobre como usar os EPI’s corretamente para minimizar o risco de infecção; a troca de jaleco                

ao longo de dia pelos profissionais que fazem atendimentos de saúde; a lavagem dos jalecos               

dentro da instituição, com o intuito de se diminuir a chance de levar o vírus e outros                 

microrganismos para a residência; incentivo à lavagem de mãos rotineiramente; a           

conscientização e desenvolvimento da cultura de cuidado mútuo dentro da equipe de trabalho             

na APAE; uma melhor rotina de recepção e devolução de materiais escolares que circulam              

entre as residências dos alunos e a APAE. 

RESULTADOS 
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As atividades estão em desenvolvimento na APAE, entretanto já se observa uma            

aproximação entre o ensino (UEPG/Programa de extensão) e o serviço (APAE), além da             

construção de uma relação solidária entre ambos. Além disso, espera-se que, após serem             

reconhecidos os problemas gerados pela pandemia e a partir das práticas educativas em saúde,              

seja possível contribuir para o bom andamento das atividades necessárias para a criança com              

deficiência intelectual e múltipla, sem colocar em risco os integrantes da comunidade escolar.  

FOTO(S) 

 
Equipe em visita à APAE em setembro de 2020 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a pandemia COVID-19 pode-se perceber a necessidade de mudanças em nossos            

hábitos. Através das práticas de educação em saúde e de uma abordagem simplificada e              

sensível, é possível promover mudanças e propor ações de novas estratégias para a execução              

de atividades que estavam presentes no cotidiano do ambiente escolar e de atendimento à              

criança com deficiência intelectual e múltipla, reforçando mais uma vez o elo entre extensão              

(ensino) deve ser cada vez mais forte e duradouro, pois resulta em bons frutos.  

APOIO 
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Universidade Estadual de Ponta Grossa; FAUEPG; Fundação Araucária;        

Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI/PR; Fundação Municipal           

de Saúde de Ponta Grossa - FMS. 
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