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Apresentação

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC/UFMA tem como função articular, desenvolver,
coordenar e apoiar as ações de extensão, junto à sociedade e à comunidade universitária.
Estabelece o vínculo com o ensino e a pesquisa, interagindo com diversos segmentos sociais,
como Organizações Governamentais e Não Governamentais, com a finalidade de contribuir na
busca de resposta inovadora aos desafios locais, regionais e nacionais. Suas ações estão
alicerçadas no conceito de Extensão Universitária, estabelecido na Política e no Plano Nacional de
Extensão.

Este caderno de resumos reune as atividades de extensão ofertadas à comunidade no ano de
2015 e visa incentivar a participação de professores e alunos e a integração das atividades dos
projetos desenvolvidos ao longo do ano. Este caderno de resumos apresenta os projetos
institucionais de extensão aprovados pela PROEC/UFMA e desenvolvidos no ano de 2015. 
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“AJUDAR TÁ NO SANGUE”: UM CORAÇÃO BOM FAZ O SANGUE CIRCULAR 

PELO SEU CORPO. UM BOM CORAÇÃO, POR OUTROS CORPOS. 

Dario Itapary Nicolau 

O projeto “Ajudar tá no Sangue”: Um coração bom faz o sangue circular pelo 

seu corpo. Um bom coração, por outros corpos, possui como proposta atuar na 

conscientização da sociedade quanto a importância da doação de sangue e do 

cadastro nos bancos de medula óssea. Uma das ações do projeto refere-se a 

formação de doadores do futuro, através de palestras em escolas do ensino 

primário ao médio, visto que nessa fase da vida, os jovens descobrem novos 

comportamentos, novas idéias, surgindo grandes questionamentos. O Projeto 

visa também aumentar a qualidade do sangue doado, através da orientação 

dos doadores sobre DST's, ajudando assim a connscietizá-los no sentido de 

auto-avaliarem os riscos de infecção pelo HIV e outras DST's a que possam ter 

sido submetidos, evitando doarem sangue se houver suspeita. Dessa forma, o 

projeto poderá contribuir para a formação de adultos comprometidos com o 

próximo, e mesmo antes de doarem, já serão multiplicadores de opinião. A 

comunidade universitária com seu importante poder de romper com antigos 

padrões e de criar novos hábitos de vida também será envolvida, através de 

mutirões e campanhas, sendo que os calouros serão recepcionados pela 

campanha ´´ Calouro Sangue Bom ´´. Nas datas comemorativas para doação de 

Sangue e de Medula Óssea serão organizadas na comunidade panfletagens 

sobre a importância e os requisitos básicos para a doação visando a captar e 

fidelizar mais doadores. Também serão desenvolvidas pesquisas a partir da 

análise dos dados colhidos durante as ações do projeto. 
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A IMAGEM SOBRE O PAPEL: ORIGINAL E GRAVURA 

Regiane Aparecida Caire da Silva 

Muitas vezes olhamos para uma obra de arte sobre papel e não conseguimos 

definir a técnica utilizada para a produção dessa imagem. Formulamos 

questões como: será uma gravura? ou uma estampa? ou um original? Em meu 

percurso profissional e acadêmico, ouvimos estas questões de alunos, 

professores e profissionais de diversas áreas, pois reconhecer a imagem sobre 

o papel envolve conhecimentos de técnicas gráficas e artísticas. Os 

procedimentos utilizados, tanto na produção de originais quanto na de 

gravuras, constituem um meio de expressão com uma linguagem própria. Cada 

processo de produção traz consigo a história de seu desenvolvimento 

tecnológico e de sua utilização pelos artistas. Conhecer os processos de 

impressão de gravuras e seus resultados gráficos e artísticos, amplia a 

capacidade de compreensão e análise dessas obras de arte. Desta forma, 

intenciona-se esclarecer as mais representativas técnicas de produção da 

imagem sobre papel, abordando os processos de impressão tradicionalmente 

utilizados na produção da obra de arte: xilografia, calcografia, litografia, 

serigrafia, digigrafia e as técnicas utilizadas nas expressões do desenho e da 

pintura sobre papel. 

 



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC 
 

Cidade Universitária Dom Delgado ∙ CEB VELHO 
Av. dos Portugueses, 1996 ∙ São Luís ∙ Maranhão ∙ CEP 65080-805 

Tel:(98) 3272 8601 

AÇÕES INTERDISCIPLINARES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE 

PRÓXIMA A UFMA EM PINHEIRO – MA 

Ariane Cristina Ferreira Bernardes Neves 

A educação em saúde permeia as atividades de todos os profissionais de Saúde. 

Vários estudos destacam que a ação educativa é um elemento essencial, 

particularmente no trabalho em que seja pautado na excelência do cuidado. 

Neste projeto serão realizados momentos de reflexão sobre agravos e cuidados 

com a saúde por meio reuniões na comunidade oportunizando ampliar o 

conhecimento nas temáticas que circundam a saúde do ser humano aos 

usuários do SUS do município de Pinheiro – MA. Serão realizadas ações 

educativas permanentes, estes encontros serão semanais ocorrendo no turno 

diurno. Estes momentos de interação com os usuários de saúde são 

metodologicamente construídos no decorrer das práticas de educação em 

saúde a esta população e abordados a partir de um delineamento, tendo como 

eixo central os temas: cuidados e prevenções relacionados à Dengue, 

Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes mellitus, Doenças Infecto-parasitárias, 

Leishmaniose, DST, Alimentação saudável, saúde bucal, Prevenção ao uso de 

drogas tendo sequência a partir das dúvidas e questionamentos. Serão 

realizadas interações nas diversas formas e utilizando-se recursos didáticos, 

como jogos lúdicos, teatros, músicas, filmes e filmagens, recortes e desenhos. A 

ação desenvolvida contribui para um maior vínculo profissional entre saúde e 

educação para assim poder assistir o ser humano de forma humanizada 

obtendo uma visão holística em questões que promovam a sua saúde, 

previnem doenças e a informação de tecnologias de ampliação do saber dos 

usuários do SUS é um caminho a ser trilhado. Espera-se minimizar possíveis 

agravos com uma ferramenta simples, a informação por meio da educação de 

saúde. 
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ACOLHIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UM NOVO OLHAR SOBRE 

O CUIDAR 

Francisca Jacinta Feitoza de Oliveira 

As tecnologias do cuidado constituem uma ferramenta ideal para que o SUS 

através do PMAQ ofereça dentro das redes de saúde uma assistência de 

qualidade, onde se objetiva aumentar a eficiência das atividades profissionais 

nas variadas esferas. O acolhimento classificado como um tipo dessas 

tecnologias consiste na prática presente em todas as relações de cuidado, na 

rotina entre profissionais de saúde e usuários, nos atos de receber e escutá-los, 

em que abrange tanto a demanda espontânea de uma UBS caracteriza-se pelo 

comparecimento inesperado à unidade, como a demanda programada. Este 

projeto é vinculado ao projeto de pesquisa PROGRAMA NACIONAL PARA 

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ: uma ferramenta para o 

fortalecimento da Atenção Primária em Saúde de Imperatriz-Maranhão e teve 

como objetivo avaliar a organização do acolhimento em Unidades Básicas de 

Saúde no município de Imperatriz-MA, em que se busca promover o 

acolhimento nas UBSs, de acordo com as diretrizes e propostas do PMAQ, 

realizando com à demanda espontânea no processo de atendimento e verificar 

a satisfação dos usuários em relação ao acolhimento. diante dos resultados, 

percebemos a necessidade de realizar o acolhimento para aproximar os 

discentes a prática do acolhimento nas UBS. 
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ACOMUMA – AÇÃO DE COMPOSIÇÃO MUSICAL DA UFMA (SÃO BERNARDO) 

ANO 2 

Paulo Oliveira Rios Filho 

O projeto Ação de Composição Musical da UFMA (São Bernardo) -- aCoMuMa -- 

trata da criação de um grupo de compositores na citada universidade, bem 

como de um movimento de criação musical na região do Baixo Parnaíba e Delta 

do Parnaíba, e das consequentes implicações dessas atividades e produção 

artística, expressadas num conjunto de ações de cunho cultural e educativo 

voltadas à comunidade das cidades de S Bernardo, MA e Parnaíba, PI -- onde as 

ação serão concentradas --, e região. O projeto envolve ações de cunho 

formativo (curso de composição, oficinas, palestras e gravações) e cultural 

(concertos, recitais e mostras), voltadas a um público-alvo bastante 

diversificado, formado por desde alunos do oitavo e nono anos da rede pública 

municipal de ensino da cidade de São Bernardo, passando por professores das 

redes municipal e estadual da localidade, a comunidade acadêmica da UFMA e 

as classes artísticas da região. Suas ações de extensão acontecerão de 

Setembro de 2015 a Agosto de 2016. 
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ADOÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM PRÉ-ESCOLARES DE UMA CRECHE 

Gisele Quariguasi Tobias Lima 

Os crescentes estudos epidemiológicos sobre as doenças cárie, da gengiva e de 

oclusão, revelam números, consideravelmente, elevados em grande parte da 

população mundial, apontando para o fato de que essas afecções têm se 

tornado comuns e duradouras e problemas de saúde pública ainda não 

tratados convenientemente. O público infantil, embora eventualmente 

obrigado a ser submetido a atendimentos mutiladores, atualmente tem sido 

privilegiado em campanhas e projetos com propostas de abordagem de 

promoção de saúde. Esse projeto se propõe a estimular e a ensinar crianças a 

cuidarem da saúde oral, envolvendo pais, responsáveis e professores a 

colaborarem nessa tarefa, através de palestras e fóruns de discussões na 

própria escola. Serão inseridas 180 crianças na faixa etária de 2 a 5 anos. Essas 

e seus responsáveis participarão de palestras envolvendo os temas (higiene da 

boca, dieta alimentar, amamentação, desmame, uso de mamadeira, uso de 

chupeta, flúor, maloclusão dos dentes, cárie na infância e gengivite). Em 

seguida, as crianças serão submetidas a um exame clínico para registro dos 

dados referentes à presença ou não das afecções cárie dentária, gengivite e 

maloclusão. Aquelas que apresentarem alterações nos seus registros devem 

receber atendimento individualizado, tais como: orientação de higiene oral, 

tratamento dos sinais da doença cárie(através de fluorterapia e tratamento 

restaurador atraumático) e tratamento da gengivite (através de limpeza 

profissional e cuidados domésticos). Para as situações de maloclusões deve ser 

avaliada a conveniência de tratamento (intervenções no uso de chupetas, 

mamadeiras ou sucção de dedo) ou a indicação para o tratamento 

especializado (ortodontista), na UFMA. 
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AFROS & ÉTNICOS EM CENA: FORMAÇÃO NO ÂMBITO DOS ESTUDOS ÉTNICOS 

E AFRICANOS 

Antonio Evaldo Almeida Barros 

Afros e Étnicos em Cena: formação no âmbito dos estudos africanos“ dá 

continuidade a ações, desenvolvidas, desde 2011 , no campo da educação para 

as relações étnico-raciais, pelo Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre 

África e o Sul Global (NEÁfrica/UFMA-UEMA-UNESPI). Atualmente, este Projeto 

se vincula ao Programa de Extensão 'Educação e Cidadania no Sul Global: 

Construindo uma Extensão Político-Educacional entre Brasil e África” 

(UFMA/PROEXT-MEC). Através dessas ações, pretende-se apoiar a Secretaria 

de Estado Extraordinária de Igualdade Racial (SEIR) do Maranhão e secretarias 

municipais de educação do Estado, na implementação do ensino da história e 

cultura da população afro-brasileira e africana, de acordo com os termos da Lei 

nº 10.639/2003. Enquanto aquele Programa pretende atender municípios do 

Maranhão onde há campus da UFMA, este Projeto se desenvolverá 

especificamente na Ilha de São Luís. A ação central é a realização do Curso de 

Aperfeiçoamento “História e Cultura Africana e Afro-brasileira: Educação e 

Cidadania”, de 200 horas, a ser ofertado presencialmente na cidade 

universitária. A realização deste curso será acompanhada de outras atividades: 

grupo de estudos sobre estudos étnicos e africanos envolvendo a equipe de 

extensionistas; um encontro sobre “Educação e Cidadania no Sul Global”, a ser 

realizado ao final da ação, e no qual os cursistas apresentarão seus trabalhos 

de conclusão, alguns dos quais comporão uma coletânea de caráter didático 

sobre história e cultura africana e afro-brasileira voltada para o Ensino Básico. 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Cristiane Dias Martins da Costa 

Este projeto pretende contribuir para melhorar as competências de leitura e 

escrita dos alunos da Fundação Pestalozzi de Codó/Maranhão. Acreditamos 

que o domínio dessas competências são condição para que esses alunos 

possam participar ativamente na comunidade em que vivem. Para alcançar 

esse objetivo será realizada formação, acompanhamento e 

superviosionamento dos alunos bolsistas, no sentido de promover uma 

melhoria na qualidade do processo de ensino e aprendizagem, dando a 

oportunidade de aprimorarem suas capacidades e habilidades. Além disso, o 

projeto deverá permitir ao discente da UFMA que as pessoas, as famílias e os 

espaços sociais não são homogêneos e que as diferenças são enriquecedoras 

para o ser humano. Assim, a perspectiva da indissociabilidade ensino-pesquisa-

extensão é de extrema relevância para a formação deste futuro profissional 

docente do Curso de Ciências Naturais e Humanas, que deve construir o 

conhecimento a partir de sua própria prática, pautando-se na reflexividade, 

devendo retornar à sociedade o saber construído, de forma estruturada, 

mobilizando conhecimentos para uma ação direcionada e contextualizada . As 

ações desse projeto serão realizadas na Fundação Pestalozzi e no Campus VI da 

Universidade Federal do Maranhão. As principais atividades desenvolvidas são: 

contações de histórias, oficinas de leitura literária, clube de leitura, palestras, 

visitas guiadas entre outras. 
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AMBULATÓRIO DE ATENDIMENTO AO PACIENTE ASMÁTICO - AAPA 

Maria do Rosário da Silva Ramos Costa 

O Ambulatório de Atendimento ao Paciente Asmático (AAPA) visa promover 

ações extensionistas de prevenção, assistência e tratamento em asma 

brônquica para pacientes do Sistema Único de Saúde do Estado do Maranhão, 

buscando assegurar o fornecimento de medicações gratuitas pela Farmácia 

Estadual de Medicamentos Especiais (FEME) para um melhor controle clínico 

dos pacientes asmáticos, bem como para melhorar os índices de morbidade e 

mortalidade da doença. Realiza-se acompanhamento ambulatorial dos 

pacientes asmáticos encaminhados ao PAPA (Programa de Assistência ao 

Paciente Asmático), principalmente aqueles de difícil controle, assim como 

consultas de Fisioterapia e Psicologia quando necessário. Pautando-se no tripé 

ensino-pesquisa-extensão, o AAPA melhora a qualidade de vida do imenso 

número de pacientes atendidos (mais de 1.300) e mostra-se como fonte de 

produção de conhecimento para os membros (em especial os discentes) 

integrantes, e mesmo divulgação e exposição dos resultados obtidos para a 

comunidade científica por meio dos materiais produzidos no projeto pelo 

acúmulo de dados das consultas. 
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AMBULATÓRIO DE CUIDADOS PRIMÁRIOS EM PEDIATRIA 

Maria de Jesus Torres Pacheco 

O projeto 'Ambulatório de Cuidados Primários em Pediatria' tem o objetivo de 

desenvolver atenção integral à saúde da criança e adolescentes, com enfoques 

na atenção básica observando os marcos do crescimento e desenvolvimento, 

imunização, nutrição, prevenção da hipertensão arterial e detecção precoce 

dos transtornos mentais. Foi implantado há 10 anos no bairro Vila Embratel, 

próximos familiares dos pacientes com o propósito de buscar diagnóstico social 

ao Centro de São Luis e do Campus da UFMA; o bairro ainda apresenta 

deficiência na infra-estrutura básica adequada à vida. Os alunos de Medicina 

tem como cenário de práticas as ações do projeto. Alunas bolsistas de 

Psicologia e Serviço Social desenvolvem trabalhos em saúde mental e as bosista 

do Serviço social tem como ações: aconselhamento familiar, para possiveis 

encaminhamentos e futuros projetos de intervensão, entrevistas com grupos 

comunitários e agentes de saúde do programa saúde da familia. As equipes da 

Estratégia Saúde da Família colaboram intermediando o contato com a 

comunidade. Reuniões semanais e oficinas são feitas com estes profissionais. A 

comunidade sempre foi receptiva aos trabalhos individuais e coletivos; 

participam, debatem e confiam nos profissionais que atuam no projeto. A 

interface pesquisa-ensino-extensão é retratada com eficácia e eficiência nesse 

projeto. monografia e dissertações já foram publicadas e apresentadas em 

congressos locais, regionais e nacionais. Os relatórios são apresentados 

regularmente. Mais de 300 crianças e adolescentes são beneficiados 

mensalmente com esse trabalho. As ações multidisciplinares e a 

interdisciplinaridade tem sido a ferramenta que beneficia as ações. 
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AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA EM CÂNCER DE PÊNIS NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – HUUFMA 

(CÓPIA) 10-08-2015 

José de Ribamar Rodrigues Calixto 

O Maranhão ocupa a 3ª posição em números de casos de câncer de pênis no 

país. Este tipo de câncer é um dos poucos tumores malignos que podem ser 

evitados através da educação sanitária. Desta forma, a ação educativa para a 

prevenção de câncer de pênis e a detecção precoce devem ser entendidas 

como compromisso profissional com a qualidade de vida da população e como 

um compromisso de qualidade no atendimento reiterando a autonomia do 

paciente no seu autocuidado. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

um terço dos casos de câncer no mundo poderia ser evitado. É clara a 

necessidade da continuidade de investimentos no desenvolvimento de ações 

abrangentes para o controle do câncer, nos diferentes níveis de atuação, como 

na promoção da saúde, na detecção precoce, na assistência aos pacientes, na 

vigilância, na formação de recursos humanos, na comunicação e mobilização 

social e na pesquisa e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Diante do 

exposto esse projeto de extensão terá como objetivo principal a promoção de 

saúde e assistência ao portador do câncer de pênis através de atendimento 

ambulatorial. 
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ANTIGOS SUJEITOS, NOVOS HÁBITOS: A SOCIABILIZAÇÃO DE IDOSO EM UMA 

PERSPECTIVA PÓS MODERNA 

Heridan de Jesus Guterres Pavão 

“Antigos sujeitos, novos hábitos: a sociabilização de idoso em uma perspectiva 

pós moderna” consiste num Projeto de Extensão a ser desenvolvido no 

município de São Bernardo/MA, com foco no público da terceira idade, 

também conhecido como “melhor idade”, tendo como sede institucional o 

Campus da Universidade Federal do Maranhão e se desdobrando em três 

direções convergentes: 1) Treinamento e formação de recursos humanos de 

nível de graduação , desde uma perspectiva interdisciplinar capazes de atuar 

junto a um segmento populacional específico, orientando atividades de leitura, 

produção textual, saúde e desporto,artes e cultura, assim como na realização 

de pesquisas de nível acadêmico na área social e cultural; 2) Realização de 

ações de extensão focalizadas no público da terceira idade, quais sejam: 

Oficinas de leitura e produção textual, inclusão digital, palestras, rodas de 

conversa, entre outros, coordenadas por professores e estudantes 

extensionistas e membros da CRAS São Bernardo/MA. 3) Produção de um livro 

de memórias a partir dos contos e causos relatados pelo grupo em rodas de 

conversa ou através das oficinas de leitura e produção textual. Trata-se de 

tentar contribuir para melhoria da qualidade de vida de um segmento 

populacional muitas vezes esquecido ou em estado de abandono, em razão da 

faixa etária, ao mesmo tempo em que desperta o olhar dos graduandos e 

discentes da UFMA, além dos gestores para a necessidade de oferta de 

atividades para a terceira idade. O projeto cria também, oportunidades para 

que estudantes tenham uma formação interdisciplinar, orientada pela 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 
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APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO EM PACIENTES ASMÁTICOS 

Janaína Oliveira Bentivi Pulcherio 

Tem sido observado que 60-74% dos pacientes com asma apresentam sintomas 

noturnos, os quais funcionam como marcadores do controle inadequado da 

doença. Observaram que a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) 

esteve associada a 3,6 vezes mais chances de se ter asma não controlada. 

Nesse sentido, os benefícios à população serão significativos já que se 

comprovada a correlação entre a asma e a apneia obstrutiva do sono teremos 

disponível ferramentas úteis no manejo clínico dos pacientes, melhorando a 

abordagem ao controle e gravidade da doença. Estima-se um gasto anual com 

asma de US$ 11 bilhões nos EUA, onde metade desse montante é usado com 

hospitalizações, enquanto Kapur et al. demonstraram que a média anual de 

custos médicos para os pacientes com SAOS que não têm diagnóstico é de US$ 

2.720, aproximadamente o dobro do que tem sido visto em pacientes que têm 

diagnóstico e tratamento para distúrbio respiratório do sono. Rastrear SAOS 

em pacientes asmáticos é, portanto, fundamental para uma menor operação 

do Sistema Nacional de Saúde (SUS), diminuindo os gastos públicos e 

diminuindo o número de internações. O projeto Prevalência de Apneia 

Obstrutiva Crônica em Pacientes Asmáticos possui relevância na mudança 

desta realidade na medida em que pretende diminuir a porcentagem de 

pacientes com SAOS sem o devido conhecimento da doença. Entre os principais 

objetivos do projeto estão os de promover saúde e conhecimento a população 

sobre o binômio asma-SAOS através de ações extensionistas direcionadas aos 

pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. 
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ASSISTÊNCIA ÀS DOENÇAS CRÔNICAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UFMA: 

VIVA SAÚDE 

Maria do Desterro Soares Brandão Nascimento 

O projeto 'Assistência às Doenças Crônicas na Cidade Universitária da UFMA: 

Viva Saúde' estabelece como proposta o atendimento e acompanhamento 

ambulatorial de mulheres, tendo como bases fundamentais a prevenção do 

câncer de colo uterino e câncer de mama, aliando a avaliação e 

acompanhamento no que concerne a duas importantes doenças: hipertensão e 

osteoporose. A proposta inclui a assistência às famílias da comunidade da área 

Itaqui-Bacanga e bairros circunvizinhos, como também usuários de outros 

municípios do Estado do Maranhão. Serão organizadas palestras no NIBA sobre 

os cuidados fundamentais no convívio com as principais doenças crônicas - 

Hipertensão, Diabetes e Osteoporose -, juntamente com esclarecimentos sobre 

fatores de risco e medidas de prevenção e rastreamento para as referidas 

neoplasias. Para que mais pessoas sejam conscientizadas da importância do 

tratamento e dos cuidados básicos imprescindíveis à saúde dos portadores de 

doenças crônicas, serão elaborados materiais educativos (folders, manuais) a 

serem entregues após as palestras, nas escolas, igrejas e em outras localidades 

da comunidade. Além disso, a partir da análise dos possíveis questionamentos 

oriundos do atendimento ambulatorial e dos resultados dos questionários 

aplicados nas mulheres atendidas no NIBA, serão desenvolvidos artigos 

científicos. A proposta é vinculada ao Programa de Práticas de Integralidade em 

Saúde (PROPIS), aprovado pela Resolução nº 702 de 26 de Agosto de 2009 e 

integra alunos de graduação e pós-graduação, orientado pelo princípio da 

indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa. 
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ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL DE PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA 

Aline Guimarães Amorim 

Atualmente, o estilo de vida moderno levou a mudanças comportamentais que 

influenciam de forma deletéria a saúde da população. A prevenção deve ser 

realizada a longo prazo, desde a infância, adolescência e no decorrer do 

processo de envelhecimento, de maneira contínua, por meio de exercícios 

físicos regulares com orientação adequada, associados a alimentação saudável. 

Tal binômio alimentação saudável e prática de atividade física regular sugere 

uma junção benéfica para promoção de saúde. Para um planejamento 

alimentar adequado, diversos fatores devem ser considerados, dentre eles: a 

adequação energética da dieta, a distribuição dos macronutrientes e o 

fornecimento de quantidades adequadas de vitaminas e minerais. Além disso, a 

dieta do praticante de exercício físico deve ser estabelecida de acordo com as 

necessidades individuais, a freqüência, a intensidade e a duração do 

treinamento. Sendo assim, este projeto tem como objetivo implantar e 

oferecer assistência nutricional sistematizada para praticantes de atividade 

física. Para tanto, alunos do curso de graduação em Nutrição serão capacitados 

para identificar fatores de risco para a saúde, realizar anamnese nutricional e 

acompanharem a prescrição nutricional de pacientes que realizem atividade 

física regular e sejam assistidos em um posto de atendimento ambulatorial em 

um campus universitário federal. 
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ATENÇÃO INTEGRADA À SAÚDE DA GESTANTE EM BEQUIMÃO-MA 

Marília da Glória Martins 

Compreender o processo gravídico envolve uma gama de procedimentos que 

devem ser realizados para que se consiga trazer a todos as orientações 

necessárias ao aprimoramento, principalmente na relação mãe e filho. O 

Projeto Atenção à Saúde da Gestante em Bequimão - MA possui suas ações de 

atenção médica voltadas para as gestantes do município citado. Esse projeto 

visa uma promoção da saúde, vigilância epidemiológica e elaboração de 

propostas para melhorar o atendimento à gestante e seu concepto, além de 

promover a educação da população, quanto aos vários aspectos da gravidez. O 

projeto coloca os estudantes de medicina em contato mais direto com a 

mulher grávida e não grávida no período reprodutivo, permitindo aos discentes 

um aumento em seu conhecimento teórico e prático sobre o assunto e uma 

maior interação social dos mesmos com a população local. As atividades 

desenvolvidas, terão a participação dos acadêmicos nos atendimentos de pré-

natais e no acompanhamento das gestantes até o momento do parto, nas aulas 

ministradas para a residência médica, além de ações extra hospitalares 

desenvolvidas, como palestras realizadas para a população em geral com temas 

direcionados a gestação e aos cuidados materno-fetais. Os estudantes terão 

oportunidade de realizar atendimento ginecológico em mulheres grávidas e 

não grávidas para um exame completo das pacientes, abrangendo tanto os 

aspectos obstétricos quanto ginecológicos, obtendo então maior experiência e 

aprendizado. 
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ATENÇÃO INTEGRAL AO PACIENTE COM CÂNCER DE PRÓSTATA E PROMOÇÃO 

DE SAÚDE DO HOMEM 

José de Ribamar Rodrigues Calixto 

A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, que produz e 

armazena parte do fluido seminal. Câncer de próstata é o tumor mais comum 

em homens acima de 50 anos. Os fatores de risco incluem idade avançada 

(acima de 50 anos), histórico familiar da doença, fatores hormonais e 

ambientais e certos hábitos alimentares (dieta rica em gorduras e pobre em 

verduras, vegetais e frutas), sedentarismo e excesso de peso. Os negros 

constituem um grupo de maior risco para desenvolver a doença. Esta doença 

raramente é sintomática em sua fase inicial, uma vez que a maioria dos 

tumores nessa situação é proveniente da zona periférica da glândula, ou seja, 

longe da uretra. Por isso a necessidade de acompanhamento anual com o 

médico urologista, pois este será capaz de detectar a doença em estágio inicial, 

evitando que o tratamento seja feito somente em fases tardias, quando as 

possibilidades terapêuticas são bastante reduzidas. O câncer de próstata pode 

ser diagnosticado por meio de exame físico (toque retal) e laboratorial 

(dosagem do PSA). Caso sejam constatados aumento da glândula ou PSA 

alterado, deve ser realizada uma biópsia para averiguar a presença de um 

tumor e se ele é maligno. Se for, o paciente precisa ser submetido a outros 

exames laboratoriais para se determinar seu tamanho e a presença ou não de 

metástases. Diante do exposto esse projeto de extensão terá como objetivo 

principal a atenção ao paciente com câncer de próstata e a promoção de 

prevenção na saúde do homem. 
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ATENDIMENTO AMBULATORIAL AO PACIENTE HIPERTENSO- LIGA DE 

HIPERTENSÃO 

Natalino Salgado Filho 

Firma-se como instituição que atua em ensino, pesquisa e extensão, visando 

promover uma abordagem global ao paciente hipertenso através de equipe 

multidisciplinar, direcionada para prevenção, diagnóstico, tratamento e 

controle de doenças cardiovasculares, renais e fatores de risco relacionados. 
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ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GESTANTES PORTADORAS DE 

CARDIOPATIAS 

Monteiro Junior 

A ação “Atendimento ambulatorial de gestantes portadoras de cardiopatias” é 

um projeto de extensão que será desenvolvido pela Liga Acadêmica de 

Cardiologia, também designada pela sigla NUCARDIO, filiada ao Departamento 

de Medicina I da Universidade Federal do Maranhão. Tem como objetivo 

oferecer assistência a gestantes que se consultam no Ambulatório de gestantes 

portadoras de cardiopatias do Hospital Universitário Presidente Dutra, 

capacitando e aperfeiçoando o conhecimento e a prática em Cardiologia. 

Ademais, a ação amplia a relação médico-paciente e a interação entre os 

profissionais da área e estudantes. 
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ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO SERVIÇO DE DOR DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE DUTRA (HUPD) 

Lyvia Maria Rodrigues de Sousa Gomes 

O Projeto de extensão “Atendimento ambulatorial no serviço de dor do 

Hospital Universitário Presidente Dutra” é desenvolvido pela Liga Acadêmica de 

Dor (LAD), constituindo um espaço de promoção da saúde, destinado à 

comunidade interna e externa à UFMA. Tem como objetivos o Atendimento 

ambulatorial multidisciplinar aos pacientes com dor crônica, supervisionados 

por uma equipe multidisciplinar. Com intenção de promover ações que avaliem 

o grau de capacidade do indivíduo, buscando reintegrá-lo social e 

profissionalmente, fazendo assim sua reabilitação. E aplicação de tratamentos 

coadjuvantes. Além de, promover educação sobre dor aos alunos e pacientes, 

através de palestras ministradas aos pacientes e acadêmicos sobre dor, e 

incentivar a participação dos membros do projeto em eventos científicos. A 

equipe é multidisciplinar, possibilitando o restabelecimento completo do 

paciente a sua vida normal, dando-lhe a segurança de um acompanhamento 

seguro e constante. O ambulatório de dor crônica conta além de tratamentos 

farmacológicos, com técnicas de reabilitação, preocupando-se com a 

reintegração do paciente social e profissionalmente, e com técnicas de 

acupuntura, como tratamento coadjuvante da dor crônica. Outro aspecto 

importante, abordado com freqüência nos ambulatórios é o forte componente 

psicológico da dor, e o manejo desses pacientes tão debilitados por este 

sintoma, e mesmo dos seus familiares. 
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ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES 

PORTADORES DE HEPATITES VIRAIS 

Adalgisa de Souza Paiva Ferreira 

Diante da grande morbidade produzida pelas hepatites virais, que onera o 

sistema de saúde e compromete a qualidade de vida da população e em 

conformidade com as decisões governamentais, foi criada a Liga Acadêmica de 

Combate às Hepatites Virais do Maranhão. A ação tem como proposta 

promover saúde a comunidade, executando suas atividades visando a 

prevenção e tratamento das hepatites virais. Além disso, possibilita a 

capacitação de graduando, estagiários e docentes do curso de medicina para 

que possam manejar corretamente os pacientes com hepatites virais. Desta 

forma, a Liga Acadêmica de Combate às Hepatites Virais pretende continuar 

sendo um centro de referência estadual para o manejo das hepatites virais do 

Maranhão, atendendo pacientes oriundos dos centros de triagem da capital e 

do interior, possibilitando aos mesmos acompanhamento de qualidade. 
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ATENDIMENTO NUTRICIONAL PARA PACIENTE COM EXCESSO DE PESO DE 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS (MA) - EXPESO. 

Deysianne Costa das Chagas 

A educação nutricional assume um papel primordial no que diz respeito ao 

processo de transição nutricional, visto que ela busca sensibilizar o indivíduo 

quanto à mudança de hábitos nutricionais nocivos à saúde. Desta forma, o 

presente projeto se propõe a prestar atendimento nutricional a adultos e 

idosos com excesso de peso atendidos em Unidades Básicas de Saúde do 

município de São Luís, Maranhão, a fim de orientar práticas alimentares 

saudáveis e auxiliar na perda de peso. Além disso, os dados obtidos durante o 

atendimento possibilitarão conhecer os hábitos alimentares e estilo de vida 

desses pacientes, contribuindo para a elaboração de estratégias de prevenção 

e tratamento do excesso de peso e obesidade na população ludovicense. Para 

o público alvo, os benefícios serão percebidos em seu estado nutricional, de 

saúde e na qualidade de vida. Para os alunos, será uma experiência que não se 

alcança apenas entre os muros da Universidade, e que permitirá que os 

mesmos combinem teoria e prática na execução do projeto. 
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ATIVIDADE FARMACOLÓGICA EM PLANTAS DA FLORA MARANHENSE 

Terezinha de Jesus Almeida Silva Rêgo 

As espécies vegetais para uso medicinal têm recebido atenção especial, pelos 

diferentes significados que as plantas medicinais assumem em nossa sociedade 

como um recurso biológico e cultural, destacando-se seu potencial genético 

para o desenvolvimento de novas drogas, possível fonte de recursos 

financeiros, através de sua comercialização, para o resgate e fortalecimento da 

identidade cultural e como acesso primário à saúde para muitas comunidades. 

No Maranhão o uso de plantas medicinais é bastante tradicional, sendo 

fortalecido por questões socioculturais e econômicas, uma vez que parte da 

população não dispõe de recursos para aquisição de medicamentos e/ou não 

há estabelecimento de saúde próximo às residências, ou ainda optam pelo uso 

das plantas medicinais. Apesar disso, ainda constata-se a falta de informação 

da comunidade maranhense sobre a fitoterapia, observa-se assim o uso 

inadequado das plantas medicinais, o que fundamenta as ações desenvolvidas 

no projeto,a exemplo, trabalhar a educação em fitoterapia a fim de minimizar a 

situação supracitada e favorecer o uso racional dessa terapia. Por conta disso, 

os acadêmicos do curso de Farmácia da Universidade Federal do Maranhão, 

através do Projeto de extensão intitulado Atividade Farmacológica das Plantas 

Medicinais da Flora Maranhense, veiculado pelo Programa de Fitoterapia da 

UFMA, coordenado pela Professora Doutora Terezinha Rêgo, tem desenvolvido 

suas atividades focados no objetivo de orientar a população maranhense 

quanto ao uso racional das plantas medicinais, principalmente nos efeitos 

tóxicos e farmacológicos, posologias adequadas ao indivíduo, e outros quesitos 

importantes para o uso correto de plantas medicinais e a proteção da saúde do 

usuário. 
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AVALIAÇÃO DA ÁGUA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE 

CHAPADINHA-MA 

Maryzélia Furtado de Farias 

A água é fonte primordial para a existência de vida no planeta. Há uma grande 

preocupação com a escassez desse bem comum, fatores como o crescimento 

exorbitante da população que está relacionado com a maior necessidade de 

água em termos de quantidade e principalmente qualidade são os mais 

preocupantes. O uso de uma água de má qualidade pode por em risco a saúde, 

o bem estar social e a segurança alimentar das pessoas e prejudicar o 

aprendizado, principalmente das crianças nas escolas. A fonte de água nas 

escolas do município de Chapadinha - MA, geralmente, são poços, que em sua 

maioria são bastante susceptíveis a contaminação, tornando-se impróprios ao 

consumo humano. A avaliação e o monitoramento periódico das condições 

dessa água são de extrema importância para que se garanta o fornecimento de 

uma água de boa qualidade, com posterior realização de tratamento adequado 

dessa água, se necessário. Diante do exposto, o projeto tem o objetivo de 

conscientizar as escolas da importância da avaliação e monitoramento da água 

consumida nas escolas do município de Chapadinha – MA. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO MEL APÍCOLA DA REGIÃO TOCANTINA 

Adriana Crispim de Freitas 

A criação racional de abelhas representa uma importante atividade comercial, 

pois traz benefícios para o homem através de seus produtos diretos, tais como 

o pólen, mel, própolis, geleia real e a cera, utilizados principalmente para fins 

alimentícios, cosméticos e fármacos. A apicultura tem se destacado como uma 

das atividades mais importantes do ponto de vista econômico, social e 

ambiental, empregando mão de obra familiar e proporcionando geração de 

renda e favorecendo a fixação do homem no campo. O Maranhão apresenta 

características especiais de flora e clima que, aliado a presença da abelha 

africanizada, lhe conferem um potencial para a atividade apícola, ainda pouco 

explorado. Porém, um dos principais problemas que o setor enfrenta é 

ausência de uma programação estratégica, que defina metas, meios, 

compromissos entre os vários agentes envolvidos. Nesse sentido, este projeto 

tem como objetivo à melhoria do desempenho do agronegócio apícola, 

contribuindo dessa forma, com o aumento de produtividade e a melhoria da 

qualidade dos produtos da colméia e sua viabilização como atividade 

sustentável na região tocantina. Apresentando como principais metas: 

Determinação do perfil dos apicultores; Validação da qualidade do mel de 

acordo com a Legislação vigente; Aumentar a produtividade de mel por 

colméia; Estimular a produção de alimentos derivados do mel com 

direcionamento a merenda escolar; Produzir, ao final do projeto, uma cartinha 

com todas as informações necessária para o manejo das colméias e boas 

práticas apícolas nos municípios de Imperatriz, Cidelândia, Buritirana e 

Amarante do Maranhão. 
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AVALIAÇÃO FUNDOSCÓPICA DO PACIENTE HIPERTENSO- LIGA DE 

HIPERTENSÃO 

Andrea Martins Melo Fontenele – Técnico 

Firma-se como projeto que atua em ensino, pesquisa e extensão, visando 

promover uma abordagem ao paciente hipertenso através de equipe 

multidisciplinar associando ao exame de fundoscopia, direcionada para 

prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças cardiovasculares, 

renais e fatores de risco relacionados. 
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE SALADAS VEGETAIS SERVIDAS EM 

RESTAURANTES POPULARES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA 

Adriana Crispim de Freitas 

O projeto de extensão será desenvolvido a partir de quatro docentes da área 

de alimentos e dois discentes do curso de Engenharia de Alimentos da 

Universidade Federal do Maranhão e aproximadamente 50 funcionários da 

cozinha dos restaurantes, para garantir a qualidade dos alimentos 

comercializados nos restaurantes populares da cidade de Imperatriz - MA. O 

trabalho visa unir o conhecimento científico dos acadêmicos do curso de 

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Maranhão campus 

avançado, a demanda de qualidade, higiene e saúde por parte do consumidor 

dos produtos e serviços de alimentação que disponibilizam refeições abaixo 

custo. Tendo como objetivo elaborar programas de higiene e controle sanitário, 

melhoria da qualidade de atendimento aos clientes. Será realizado “check list” 

para verificar o conhecimento de boas práticas de fabricação aplicada nas 

cozinhas dos restaurantes e posteriormente realizar oficinas e palestras sob 

BPF’s e saúde do manipulador. Durante quatro meses serão feitas visitas de 

orientações e adequações de Boas Práticas e coletas de amostras para a 

realização de análises microbiológicas. Nesta ocasião os discentes envolvidos 

no projeto terão oportunidade de iniciar na prática do trabalho interdisciplinar 

e no exercício da sua função social como futuro profissional de nível superior. 
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CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES DE IDOSOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE 

LONGA PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA: SENSIBILIZAÇÃO 

DOS ACADÊMICOS DA ÁREA DE SAÚDE 

Claudia Regina de Andrade Arrais Rosa 

Sabendo-se que o treinamento em serviço é entendido como instrumento de 

desenvolvimento pessoal e profissional e tendo em vista que o mesmo é 

ferramenta na qualidade do cuidado prestado à pessoa idosa, o projeto visa a 

abordagem holística do idoso, por meio da qualificação de todos os envolvidos 

no processo. 
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CAPACITAÇÃO SOBRE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PÓS-OPERATÓRIO 

DE CIRURGIAS TORÁCICAS E ABDOMINAIS - CAEP 

Pedro Martins Lima Neto 

No período pós-operatório ocorre uma elevada prevalência de complicações 

respiratórias que correspondem aos problemas mais frequentes em pacientes 

que se submeteram a cirurgias, principalmente aquelas nas regiões torácica e 

abdominal. A enfermagem pode minimizar estas complicações por meio de 

uma adequada supervisão aos pacientes e na identificação precoce de 

diagnósticos de enfermagem específicos. O presente projeto de extensão tem 

como principal foco a educação em serviço sobre prevenção e controle das 

complicações respiratórias em pós-operatório de cirurgias torácicas e 

abdominais, para profissionais da equipe de enfermagem, para o 

estabelecimento de práticas saudáveis. O projeto é de grande relevância social 

e acadêmica, tanto para os docentes e discentes que participarão do mesmo, 

como para a comunidade em que serão realizadas as atividades, uma vez que 

se propõe a contribuir para melhoria da saúde dos pacientes em pós-

operatório assistidos pelo Hospital Municipal de Imperatriz, assim como de 

seus familiares e acompanhantes.O projeto caracteriza-se pela execução 

interdisciplinar e interinstitucional UFMA/HMI, envolvendo os seguintes 

agentes: quatro docentes do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do 

Maranhão/CCSST, coordenadores e executores do projeto; dez extensionistas 

voluntários e dois bolsistas de extensão; e os membros executores do HMI 

(dois fisioterapeutas e duas enfermeiras). Participarão do projeto os 

enfermeiros (as) e técnicos (as) de enfermagem das clínica cirúrgica (Posto 4) 

do HMI. Como cenários de desenvolvimento das atividades teremos os 

auditórios e salas de reunião da instituição hospitalar. 
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CÁRIE PRECOCE NA INFÂNCIA: ESTUDO DA PERCEPÇÃO MATERNA SOBRE OS 

FATORES DE RISCO, TRANSMISSIBILIDADE E MEDIDAS PREVENTIVAS 

Elizabeth Lima Costa 

Introdução: A Cárie Precoce apresenta etiologia multifatorial, com variações de 

prevalência e incidência na primeira infância. A análise de indicadores 

socioeconômicos, situação da saúde bucal e métodos de higiene oral das mães 

são de extrema importância para o entendimento dos pontos críticos relativos 

ao seu desenvolvimento, visto que muitos hábitos adquiridos pela criança 

estão relacionados com os hábitos da família. Objetivo: Analisar a percepção 

materna sobre os fatores de riscos relacionados com este tipo de cárie, sua 

transmissibilidade no binômio mãe-filho e instituir medidas educativo-

preventivas, enfatizando a importância da promoção da saúde bucal na 

primeira infância. Metodologia: Será realizado um levantamento de 50 

prontuários de crianças de ambos os sexos na faixa etária de 12 a 36 meses de 

idade e de suas respectivas mães que buscam atendimento odontológico no 

Centro de Saúde, além de 30 pares em cada uma das Creches selecionadas. 

Palestras educativas serão realizadas semanalmente, utilizando-se recursos 

motivacionais, como modelos demonstrativos, filmes, cartazes, música e 

desenhos para pinturas em associação com a técnica direta (escovação 

dentária e aplicação tópica de flúor). As mães responderam a um questionário 

contendo questões relacionadas com o perfil sócio-demográfico, história 

médica-odontológica e dieta. Ambos passarão por exame clínico e colhidas 

salivas de mãe e filho para análise microbiológico. Serão distribuídos kits de 

higiene oral da COLGATE para as crianças, escovação e aplicação de flúor 

supervisionada. As mães e ou filhos que necessitarem de tratamento 

restaurador serão encaminhados para a clínica integrada e de odontopediatria 

do Curso de Odontologia para atendimento. 
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CARTILHAS CARDIOLÓGICAS: SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS 

Othon de Carvalho Bastos Filho 

O presente projeto tem como objetivo promover um trabalho de ampla 

atenção aos pacientes da ala de cardiologia atendidos no Hospital Universitário 

e à comunidade de seu entorno, através da elaboração de material didático em 

forma de cartilhas físicas, eletrônicas e exposições dialógicas, entendendo que 

a universidade, através de seu núcleo de cardiologia (NUCARDIO), pode se 

aproximar ainda mais das pessoas, no intuito de alertar para os fatores de risco 

relacionados às doenças cardiovasculares, que se constituem na principal causa 

de morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo. O HU é um centro de 

referência em várias especialidades e seu centro de cardiologia não difere 

deste princípio, atendendo, anualmente, um grande número de pessoas a nível 

ambulatorial, realizando cirurgias e o manejo clínico com acompanhamento 

dos casos que necessitam de melhor atenção. Do ponto de vista acadêmico, a 

elaboração de um material didático exige uma busca contínua em um 

referencial teórico de qualidade e com o que há de mais recente e 

cientificamente comprovado e estabelecido na prática médica. Ao mesmo 

tempo, o material desenvolvido deve estar acessível ao grande público e 

destituído de quaisquer termos que dificultem sua interpretação, porém sem 

perder sua essência de informar corretamente. 
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CIRURGIA REPARADORA EM PACIENTES PORTADORES DE CÂNCER NO 

MARANHÃO 

Orlando José dos Santos 

A ação “CIRURGIA REPARADORA EM PACIENTES PORTADORES DE CÂNCER” é 

um Projeto de Extensão desenvolvido pela Liga de Cirurgia Plástica e 

Queimaduras (LCPQ) do Departamento de Medicina II da Universidade Federal 

do Maranhão, constituindo um espaço de promoção da saúde. Tem como 

objetivo oferecer assistência multidisciplinar a pacientes portadores de câncer 

assistidos no Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo - IMOAB, 

aperfeiçoando o conhecimento e a prática em Cirurgia Plástica para atuar na 

reconstrução de deformidades decorrentes do tratamento das neoplasias 

malignas primárias ocorridas na mama, em cabeça e pescoço e nos tecidos 

moles e ósseos (incluindo membros). O Projeto, atualmente, conta com uma 

equipe multidisciplinar e tem como colaboradores: discentes de Medicina, 

cirurgiões plásticos e profissionais de Enfermagem, Terapia Ocupacional, 

Fisioterapia, Psicologia, Anestesiologia, dentre outros. 
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CUIDADOS PALIATIVOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO TERMINAL E 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO SERVIÇO DE DOR ONCOLÓGICA 

INSTITUTO MARANHENSE DE ONCOLOGIA ALDENORA BELO - IMOAB. 

João Batista Santos Garcia 

O Projeto “Cuidados paliativos ao paciente oncológico terminal e Atendimento 

Ambulatorial no Serviço de Dor Oncológica Instituto Maranhense de Oncologia 

Aldenora Belo” desenvolvido pela Liga Acadêmica de Dor (LAD), visa promover 

assistência integral à saúde do paciente oncológico, do atendimento 

ambulatorial à dor aos cuidados paliativos de pacientes em fase terminal. O 

Projeto, atualmente, conta com uma equipe multidisciplinar constituída por: 

discentes de medicina, enfermagem, terapeuta ocupacional, psicólogo, clínico 

em dor, acupunturista, oncologista e fisiatra. A importância deste projeto vem 

no sentido de unir diversos saberes, reconhecendo a multiplicidade dos fatores 

biopsicossociais na etiologia e na manutenção da dor crônica e a necessidade 

de se prestar um tratamento criterioso e integral do paciente o mais cedo 

possível. A partir de então, o foco de atenção e cuidados poderá ser ampliado 

para além do paciente, para a família que dele cuida e para a equipe que dele 

trata. Ajudar o paciente terminal a conviver com sua doença e seus sintomas é 

tarefa árdua, mas de grande valia. Talvez nenhuma ciência seja capaz de lhes 

oferecer o conforto que precisam, mas, somando-se a ela o apoio psicossocial e 

espiritual, podemos chegar mais perto de oferecer-lhes a finitude digna de que 

são merecedores. 
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CURSINHO DA CIDADANIA 

Plínio Santos Fontenelle 

O 'Cursinho da Cidadania', abreviado por nós de CDC, é um Projeto de Extensão 

institucionalizado desde outubro de 2004 pela Universidade Federal do 

Maranhão - UFMA e ligado ao Departamento de Filosofia. Tem como base, a 

ministração de aulas das disciplinas exigidas pelo ENEM, de execução dos 

alunos dos Cursos de graduação da UFMA, com a exigência mínima de estarem 

cursando o 5º período. Os referidos alunos-professores realizam tais ações 

voluntariamente no turno noturno e os alunos selecionados para o Cursinho, 

no geral, são os egressos de escolas públicas que não passaram na seleção da 

Universidade Estadual do Maranhão e no ENEM, ou que não podem custear os 

cursinhos privados existentes. Durante o desenvolvimento das ações previstas, 

que vão desde aulas das disciplinas às atividades culturais e científicas, são 

indicados grupos de pesquisa da UFMA a realizarem tarefas a respeito dos 

conteúdos possíveis, sobretudo, correspondentes aos temas da atualidade. 

Outros convites são direcionados a professores e pesquisadores, bem como os 

profissionais competentes para ministrarem palestras relacionadas aos temas 

como: Educação, Tecnologia, Meio Ambiente, Política, Inclusão Social, etc. 
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DIAGNÓSTICO DE BOAS PRÁTICAS EM PANIFICADORAS: UMA FERRAMENTA 

NA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 

Germania de Sousa Almeida 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, milhões de pessoas são 

diretamente afetadas por doenças transmitidas por alimentos (DTA) em todo o 

mundo. Entre 1999 a 2008, foram notificados 6.062 surtos de DTA no Brasil, 

acometendo 117.330 pessoas, com registro de 64 óbitos nesse período. Nos 

estabelecimentos, os alimentos podem estar mais susceptíveis a diversos riscos 

de contaminações associados à manipulação e aos procedimentos incorretos 

durante o processamento produtivo. Uma das medidas para minimizar os 

riscos de DTA é a aplicação das Boas Práticas (BP´s), que são procedimentos 

que devem ser adotados a fim de garantir um alimento seguro. Diante da 

importância do tema à saúde pública, o presente trabalho objetiva 

disponibilizar ferramentas para viabilizar a adequação de panificadoras às boas 

práticas, por meio da avaliação das condições físicas e higiênico-sanitárias dos 

estabelecimentos, como ferramenta de diagnóstico, que forneceram dados 

para elaboração de planos de ações para adequações de não-conformidade 

detectadas. Estes dados também serão utilizados no direcionamento de 

capacitações aos manipuladores de alimentos e aos proprietários de 

panificadoras, indicando os pontos mais críticos nas panificadoras, com o 

propósito de prevenir as doenças transmitidas por alimentos, e 

conseqüentemente, os riscos à saúde dos consumidores. 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA NA REDE DO BABAÇU: DESENVOLVENDO 

FERRAMENTAS PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE E DA 

GOVERNANÇA TERRITORIAL NO QUILOMBO CHARCO, SÃO VICENTE FERRER - 

MA 

Roberta Maria Batista de Figueiredo 

O projeto pretende desenvolver ações que visam fortalecer a organização e 

articulação local em torno da rede agroextrativista do babaçu, na perspectiva 

da economia solidária, no território quilombola Charco, no município de São 

Vicente Ferrer - MA. Para tanto, será realizado levantamento das condições 

ambientais com objetivo de identificar classes da cobertura vegetal, áreas de 

mananciais, áreas degradadas, bem como as potencialidades para o uso e 

manejo agroextrativista do território, com foco para avaliação do potencial 

produtivo dos babaçuais. Da mesma forma, serão empreendidos esforços no 

sentido de viabilizar a transferência de tecnologias sociais, a partir da 

sistematização e discussão de experiências de economia solidária no campo do 

babaçu, vivenciada por associações, cooperativas e outros grupos informais, 

com vistas a construção da governança territorial e da sustentabilidade. A 

metodologia empregada se funda no enfoque participativo, em que saberes 

locais e científicos são compreendidos como complementares. Desde modo, as 

ações serão desenvolvidas nas seguintes etapas: 1) Reuniões de preparação e 

planejamento das atividades; 2) Reuniões de estudo e sistematização 3) 

Realização de oficinas in locu (auto-conhecimento, tecnologias sociais, 

economia solidária; 4) Elaboração de cartilha, e 5) Seminário Final. 
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EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NOS PEQUENOS 

EMPREENDIMENTOS DIRECIONADOS PARA GASTRONOMIA MARANHENSE 

NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS - CERTIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL 

Linda Maria Rodrigues 

Este projeto de extensão, tem por objetivo colaborar com a formação 

profissional dos prestadores de serviços oferecidos na área de alimentos e 

bebidas do Centro Histórico da Cidade de São Luís. Considerando o conteúdo 

do tripé ensino-pesquisa-extensão, buscamos por meio da capacitação, 

interagir com as comunidades de forma a realizar uma troca desses saberes, 

cujo resultados esperados direcionará os novos caminhos dos serviços 

prestados a sociedade.Os procedimentos metodológicos primam pela 

construção de um referencial teórico que direcionará ações de identificação 

dos empreendimentos, elaboração de material didático-pedagógico, conteúdos 

teóricos com a realização de cursos, seminários, palestras e treinamentos que 

acontecerão nos auditórios existentes próximos dos empreendimentos 

gastronômicos atendidos; avaliação, por meio de pesquisa de satisfação, 

utilizando o questionário adaptado do Ministério do Turismo, envolvendo 

clientes, proprietários e funcionários. Por fim, formatação e entrega de 

certificação dos profissionais e aos empreendimentos que atenderem aos 

objetivos propostos. Pretendemos com este projeto atender de forma 

sustentável, o setor de serviços, melhorando a qualidade dos mesmos e 

colaborando com a hospitalidade nos diversos ambientes sociais. 
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EDUCAÇÃO EM AIDS/DSTS NA REDE DE ENSINO DE SÃO LUÍS 

Silvia Cristina Viana Silva Lima 

Este projeto constituiu um espaço interdisciplinar de socialização do 

conhecimento sobre as doenças sexualmente transmissíveis, com ênfase na 

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), cuja abordagem atrela-se à 

prevenção, sexualidade e questões de gênero. E tem a finalidade de sensibilizar 

a comunidade referida sobre questões relacionadas à prevenção das DST/AIDS, 

com a perspectiva de aumentar seu nível de conhecimento, estimulando uma 

mudança comportamental com relação às práticas sexuais e, por conseguinte, 

reduzir a contaminação e infecção, bem como os números de casos de 

HIV/AIDS notificados em São Luís. Além de ser um trabalho eminentemente de 

cunho educativo-preventivo junto à população de adolescentes, jovens e 

adultos do município de São Luís. É importante destacar que este projeto visa a 

interação e a construção de conhecimentos entre o saber acadêmico e o saber 

popular, num caminho de mão-dupla. A experiência permitirá conhecer as 

peculiaridades do grupo e planejar orientações compreensíveis e significativas 

aos adolescentes. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA 

PACIENTES DIABÉTICOS 

Lívia Maia Pascoal 

Para um paciente diabético, o cuidado com os pés é de máxima importância 

para evitar lesões. Geralmente, este cuidado é realizado de forma precária e o 

portador de Diabetes Mellitus (DM) só entende sua importância após o 

aparecimento das primeiras lesões. Nesse contexto, o enfermeiro deve 

promover ações educativas para conscientizar essa parcela da população de 

que é possível prevenir as lesões e também sensibilizá-los quanto aos 

benefícios desses cuidados específicos com os pés, não esquecendo da 

continuidade das práticas de prevenção. Nesta perspectiva, o presente estudo 

tem o objetivo de orientar pacientes diabéticos para a identificação dos 

principais fatores de risco para ocorrência do pé diabético à qual estão 

expostos para, a partir daí, implementar as intervenções de enfermagem que 

se adequem as suas necessidades. As ações de extensão serão desenvolvidas 

no Posto de Saúde Três Poderes. As atividades educativas propostas serão 

realizadas em dois momentos: O primeiro visa realizar palestras/oficinas sobre 

orientações quanto os cuidados gerais e intervenções de enfermagem 

relacionadas ao autocuidado do paciente com DM tipo 2 para os profissionais 

da instituição de saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de 

saúde); O segundo momento tem o objetivo de trabalhar as ações educativas 

individualmente com cada paciente com o propósito de elaborar um plano de 

atividades interventivas que sejam específicas para sua condição clínica. Todos 

os pacientes avaliados receberão um folder educativo contendo um resumo 

das principais intervenções realizadas. O projeto será encaminhado ao Comitê̂ 

de Ética de acordo a Resolução 466/12. 

 



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC 
 

Cidade Universitária Dom Delgado ∙ CEB VELHO 
Av. dos Portugueses, 1996 ∙ São Luís ∙ Maranhão ∙ CEP 65080-805 

Tel:(98) 3272 8601 

EDUCAÇÃO EM SAUDE E VOLUNTARIADO: PARCERIAS PARA A PREVENÇÃO 

DO CANCER DE COLO DO UTERO EM IMPERATRIZ 

Antonia Iracilda e Silva Viana 

De acordo com INCA (2014), no Brasil o câncer é indiscutivelmente um prolema 

de saúde pública. A estimativa para o biênio 2014-2015 á de 576 mil casos 

novos. É estimado 15 mil casos novos de câncer de colo do útero entre a 

população feminina. O câncer de colo do útero é o terceiro mais incidente 

entre a população feminina com exceção do câncer de pele não melanoma. No 

Estado do Maranhão é o segundo com maior incidência entre as mulheres. 

(INCA, 2015) Em Imperatriz, dados da Secretaria Municipal de Saúde no ano de 

2014 apontam que o câncer de colo é o mais frequente entre todos os tipo 

registrados. A estimativa para o biênio 2014/2015 é de 880 casos novos no 

Estado e 200 casos na capital, São Luís (INCA 2014). Para a efetividade do 

controle do câncer do colo do útero, faz-se necessário garantir a organização, a 

integralidade e a qualidade da atenção que permitam o acesso a população aos 

serviços de saúde. Estudos promovidos pelo INCA demonstram que a 

prevenção tem sido fundamental na redução do câncer de colo nas mulheres. A 

prevenção primária constitui-se portanto instrumento fundamental para a 

prevenção e controle da doença. Fatores como informação, conscientização 

ajudam na prevenção. Essa proposta visa atuar no eixo preventivo, através do 

desenvolvimento de ações de educação em saúde voltada para mulheres que 

residem em um assentamento próximo a cidade de Imperatriz,Maranhão 
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EDUCAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO TRAUMA E CONDUTAS BÁSICAS DE 

PRIMEIROS-SOCORROS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

Santiago Cirilo Noguera Servin 

O projeto Educação para prevenção ao trauma e condutas básicas de 

primeiros-socorros para alunos de ensino médio apresenta como proposta a 

capacitação desses adolescentes através de aulas teóricas e práticas, aulas 

essas ministradas por acadêmicos de medicina devidamente habilitados. Os 

assuntos abordados nessas atividades são situações do cotidiano em que uma 

conduta correta pode evitar complicações e até salvar vidas e a educação em 

saúde constitui-se ainda no melhor meio de promover a prevenção do trauma. 
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EDUCAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ENTEROPARASITOSES UMA ABORDAGEM 

PROFILÁTICA DIANTE DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

Maria Aparecida de Almeida Araujo - Técnico 

O projeto Educação para prevenção de Enteroparasitoses uma abordagem 

profilática diante de crianças com deficiência auditiva apresenta como 

proposta a capacitação dessas crianças através de aulas teóricas e práticas, 

aulas essas ministradas em língua de sinais por acadêmico de enfermagem 

devidamente habilitado. o tema em abordado nessa atividade são situações do 

dia a dia em que uma conduta de higienização correta pode evitar o alto índice 

de internações, bem como salvar vidas em muitos casos e a educação em 

saúde constitui-se ainda como o melhor meio de prevenção de uma população. 
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EDUCANDO EM SAÚDE 

Maria de Fátima Lires Paiva 

O projeto tem por objetivo implementar a promoção da saúde na escola para a 

formação de multiplicadores em educação de saúde, através de práticas que 

englobem, saberes, habilidades para a vida, tomada de decisões, atitudes 

saudáveis e construção de ambientes favoráveis à saúde, aprimorando as ações 

educativas no âmbito escolar e comunitário,por meio De atividades lúdicas 

(peça teatral, música, filmes), como forma de envolver os participantes, 

facilitando o entendimento. Os acadêmicos de Enfermagem, educadores do 

projeto, têm como função principal promover a participação e estabelecer uma 

relação democrática e igualitária, formando multiplicadores, trocando saberes, 

sendo membros do grupo que conduzem o processo de aprendizagem para a 

construção de novos conhecimentos. Como estratégias, utilizaremos oficinas 

com jogos, dinâmicas, rodas de conversa, filmes, vídeos educativos, música, 

poesia, teatro, parceiros convidados, grupos de estudo e discussão, elaboração 

de material educativo; objetivando com isso promover a aproximação da 

comunidade escolar com os discentes e docentes da Universidade, inserindo-os 

numa proposta de participação integrativa aluno- professor-comunidade 

despertando nos discentes através das atividades de extensão o interesse pela 

pesquisa, bem como assumir a partir do Projeto o papel de educador, 

ultrapassando os muros da Universidade na realização de ações intersetoriais. 
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ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO A DOAÇÃO DE LEITE MATERNO AO BANCO DE 

LEITE HUMANO DO HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ 

- MA 

Floriacy Stabnow Santos 

O projeto objetiva incentivar a doação de leite materno ao Banco de Leite 

Humano do Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz, única 

maternidade pública referência para toda a Região que abrange cerca de um 

milhão de habitantes de 42 municípios. O hospital é credenciado a Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança e possui uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

com 42 leitos, uma unidade de cuidados intermediários e uma Unidade 

Canguru, totalizando 60 leitos. Através de práticas educativas os extensionistas 

incentivam a doação de leite materno, informando às mulheres sobre os 

benefícios desse ato, fornecem orientações sobre a maneira correta de 

ordenha e armazenamento do leite em domicílio, contribuindo para o aumento 

da demanda de leite doado e consequentemente para o aumento da sobrevida 

de recém-nascidos prematuros hospitalizados, contribuem com a divulgação 

dos objetivos do Ministério da Saúde a respeito do aleitamento, assegurando 

as futuras doadoras uma doação consciente e sensível quanto ao papel social 

para com as crianças receptoras do leite doado e de uma forma mais geral com 

a comunidade. O público-alvo serão as gestantes e puérperas assistidas no 

Hospital Regional Materno Infantil e as doadoras do Banco de Leite Humano. 
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ESTUDAR, UMA AÇÃO SAUDÁVEL: CONSTRUINDO UMA PEDAGOGIA 

HOSPITALAR 

Francy Sousa Rabelo 

O Projeto de Extensão, Estudar uma ação saudável: construindo uma 

pedagogia hospitalar, foi aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal do Maranhão em 2009 e se realiza no Hospital 

Universitário Presidente Dutra,/Unidade Materno Infantil. As suas ações visam 

desenvolver atividades pedagógicas por alunas do Curso de Pedagogia da 

UFMA com as crianças e adolescentes hospitalizados no referido hospital. Tais 

atividades envolvem o currículo escolar, com ênfase na leitura e na escrita, 

bem como as outras áreas de conhecimento dos Anos Iniciais Ensino 

Fundamental e da Educação Infantil. São atendidas cerca de 35 crianças e 

adolescentes com faixa etária de 2 a 15 anos por mês em sala própria e se 

estende até as enfermarias possibilitando aos internos sem condições de 

locomoção, o acesso a esses saberes. Utiliza-se metodologia lúdica, como 

fantoches, teatro, conto, reconto de histórias infanto-juvenil, cartazes e 

alfabeto móvel, fichas de acompanhamento e avaliação, bem como cadernos 

de registros e relatórios para reflexão da prática desenvolvida. Essas ações são 

articuladas entre ensino, pesquisa e extensão, visto a participação em grupo de 

pesquisa GLEPEDIAL , que discute sobre leitura e escrita com base na teoria da 

enuncianção de Bakthin, os resultados destes estudos sido apresentados como 

monografias na graduação e apresentação de resumos em eventos científicos. 

 



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC 
 

Cidade Universitária Dom Delgado ∙ CEB VELHO 
Av. dos Portugueses, 1996 ∙ São Luís ∙ Maranhão ∙ CEP 65080-805 

Tel:(98) 3272 8601 

EXPOSIÇÃO DE COLEÇÃO DIDÁTICA ZOOLÓGICA COMO FERRAMENTA PARA 

COMPARTILHAR CONHECIMENTO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DO MUNICÍPIO DE CODÓ, MA 

José Orlando de Almeida Silva 

A presente proposta, por meio da Coleção Didática Zoológica do Laboratório de 

Biologia do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais/Biologia, do Campus VII, 

da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em Codó, MA, visa levar à 

comunidade codoense, o conhecimento acumulado ao longo dos quatro 

últimos anos sobre a biodiversidade local e de municípios limítrofe, quer 

mediante publicações de artigos e/ou resumos submetidos para apresentação 

em banner ou de forma oral sobre a fauna maranhense, quer mediante o uso 

de espécimes preservados para exposições públicas e/ou palestras. Este fato é 

possível, pois os acervos biológicos têm crescente importância científica, 

econômica e educacional, além de grande potencial para apoiar a elaboração 

de políticas públicas voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais. Com a 

realização de exposições, seminários e produção de boletins informativos 

espera-se que a comunidade beneficiada compreenda e sinta-se motivada a 

preservar as diferentes formas de vida existentes no nosso planeta, 

entendendo que cada uma desempenha um papel importante na manutenção 

do equilíbrio do mesmo. Espera-se, também, que os alunos melhorem seu 

desempenho na escola, uma vez que estarão contemplando a ciência de forma 

mais dinâmica e próxima de sua realidade. 

 



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC 
 

Cidade Universitária Dom Delgado ∙ CEB VELHO 
Av. dos Portugueses, 1996 ∙ São Luís ∙ Maranhão ∙ CEP 65080-805 

Tel:(98) 3272 8601 

FORMAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS 

Conceição de Maria Belfort Carvalho 

O projeto Formação de agentes culturais para o bairro da Madre Deus e 

entorno propõe sensibilizar a comunidade para o resgate dos elementos de 

memória e sua importância como ferramenta para o desenvolvimento do 

turismo como instrumento de revitalização e valorização do bairro. Traz 

consigo o resgate de tradições memoráveis, retomando o acervo cultural que o 

bairro da Madre Deus adquiriu ao longo da história. Informamos ainda que o 

projeto foi aprovado pelo Edital 21- BEX/2012- FAPEMA. O projeto conta com a 

sala do Espaço Integrado do Turismo no Ceb Velho para desenvolver suas 

atividades. Destacamos ainda que o Projeto já teve sua primeira turma no ano 

de 2012 no Bairro da Madre Deus tendo com isso estabelecido laços de 

parceria com Conselho Cultural da Madre Deus. Seguindo orientações da 

parecerista do Centro de Ciências Sociais é interessante que o projeto amplie 

seu raio de atuação para o entorno da Madre Deus. 
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FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NA 

CADEIA PRODUTIVA DO LEITE: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA DE 

EXTENSÃO RURAL PARA A PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E 

COMERCIALIZAÇÃO 

Eliene Cristina Barros Ribeiro 

A produção familiar de leite assume papel socioeconômico de grande 

relevância no agronegócio brasileiro, em que 60% do leite produzido é 

proveniente da agricultura familiar. Entretanto, o sistema de produção de leite 

no país é considerado de baixa rentabilidade para o produtor familiar. Estima-

se que apenas 2,3% das propriedades leiteiras são especializadas e atuam 

como empresa rural eficiente. Mais de 90% dos produtores são considerados 

pequenos ou familiares, com baixo volume de produção diária, baixa 

produtividade por animal e pouco uso de tecnologias. Neste contexto, este 

trabalho busca a conscientização da importância dos Empreendimentos de 

Economia Solidária - EES, entre eles o cooperativismo, para a geração de 

trabalho, renda e inserção no mercado. Além disso, através de ações 

extensionistas pretende-se gerar capacitação aos produtores familiares de 

leite, envolvendo a manipulação, armazenamento e a comercialização. Dessa 

forma, este projeto de extensão vem contribuir para o desenvolvimento da 

cadeia do leite e em prol dos fundamentos da economia solidária e do 

fortalecimento das EES no Sul do Maranhão. 
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GASTRONOMIA CONSCIENTE 

Ana Letícia Burity da Silva 

A presente proposta tem como finalidade sensibilizar proprietários, cozinheiros 

e chefs de cozinha a desenvolverem práticas culinárias seguras, sustentáveis e 

de valorização e/ou preservação da gastronomia tradicional local em 

restaurantes no município de Barreirinhas/MA. A gastronomia, vista como 

fenômeno social, cultural e econômico, representa um dos possíveis 

instrumentos para o desenvolvimento sustentável de uma localidade. A 

associação entre gastronomia e desenvolvimento Sustentável é feita tomando 

como pressuposto que a atividade, ao passo que se apresenta como elemento 

decisivo da identidade humana, tem o potencial para salvaguardar, por meio 

das suas diferentes manifestações e ramificações (ingredientes, receitas, 

restaurantes), grande parte da cultura de um povo, de proteger e preservar 

espécies e sabores ameaçados. Desta forma, uma gastronomia consciente 

envolve uma série de fatores, como evitar o desperdício, saber de onde vem o 

alimento, e evitar produtos em extinção, dentre outros. A mudança começa de 

pequenas ações durante o cotidiano e as ações ambientais são vistas como 

processos que atuam sobre toda a cadeia envolvida. Logo, além da 

sensibilização das pessoas, é necessário pensar métodos e formas de 

abordagens adequadas para uma unidade de alimentação coletiva. 

 



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC 
 

Cidade Universitária Dom Delgado ∙ CEB VELHO 
Av. dos Portugueses, 1996 ∙ São Luís ∙ Maranhão ∙ CEP 65080-805 

Tel:(98) 3272 8601 

ICONOGRAFIAS DO MARANHÃO 

Raquel Gomes Noronha 

Nossa proposta de investigação consiste em um inventário dinâmico das 

práticas dos grupos artesanais de Alcântara e da Baixada Maranhense, no que 

se referem à produção, promoção e comercialização dos seus produtos 

artesanais. O artesanato que em muitas comunidades da região era até pouco 

tempo de subsistência, passam a integrar uma rede mais ampla, envolvendo 

atores de outras regiões do país e até mesmo do exterior. Diante das 

especificidades locais da produção artesanal, observamos também nestas 

localidades que as soluções nativas para tais problemas são desenvolvidas e 

aplicadas pelos próprios artesãos, resolvendo, em boa parte dos casos, suas 

necessidades, possibilitando, ainda de forma tímida, a sua integração à uma 

rede mais ampla de comercialização. Em nossa ação, propomos um 

intercâmbio, um processo de troca e reconhecimento de potencialidades entre 

as comunidades que serão mapeadas, propondo uma ciranda de saberes e 

fazeres entre elas: uma solução nativa para um problema de comercialização 

em determinado grupo pode ser adaptada a outro grupo produtivo. E nada 

melhor que a vivência e a observação da situação vivenciada para, associadas 

às técnicas de co-criação levadas pela equipe do projeto, novas soluções 

possam ser propostas, testadas, e aplicadas nos grupos mapeados. O objetivo 

geral do projeto é promover um intercâmbio de práticas nativas de produção, 

promoção e comercialização entre comunidades artesãs de Alcântara e da 

baixada maranhense, partindo do método cartográfico para tangibilizar os 

diversos níveis dos saberes tradicionais e acadêmicos envolvidos. 
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INGLÊS PARA A COMUNIDADE 'ENGLISH FOR ALL' 

Heridan de Jesus Guterres Pavão Ferreira 

O projeto de extensão Inglês para a comunidade: ” English for All' consiste 

numa atividade que já vem sendo desenvolvida no município de São 

Bernardo/MA, desde o ano de 2011. Tem como sede institucional o Curso de 

Linguagens e Códigos da Universidade Federal do Maranhão. Surgiu a partir da 

necessidade da comunidade bernardense de aprender uma segunda língua, 

pois até então, o município não contava com nenhum espaço para estudo do 

idioma até a chegada da UFMA ao município. Considera para tanto, o fato de 

ser a língua inglesa componente curricular do Curso de Licenciatura em 

Linguagens e Códigos, além de os professores que atuam nas escolas de São 

Bernardo e municípios de seu entorno não possuírem a formação adequada 

para ofertar o idioma na educação básica, haja vista o componente fazer parte 

do currículo obrigatório nas escolas de educação básica. 
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JOVENS AMIGOS DO PEITO 

Feliciana Santos Pinheiro 

O Processo de amamentação é evidenciado cientificamente como a melhor 

forma de alimentar uma criança pequena, já que o leite materno consiste em 

um alimento completo para o crescimento e desenvolvimento da criança 

,sendo o suficiente o aleitamento materno exclusivamente até os seis meses e 

complementar até os dois anos de idade ou mais.Tais evidências sedimentam a 

importância de desenvolver ações e campanhas para a comunidade que 

previnam o desmame precoce além de contribuir para um melhor 

conhecimento e compreensão dos benefícios do aleitamento materno para 

criança e mãe. O Projeto jovens amigos do peito tem como objetivo geral 

promover, incentivar e apoiar a amamentação, a partir das ações do banco de 

leite humano, ampliando seus resultados, possuindo, portanto, um caráter 

multidisciplinar, pois visa uma interação entre estudantes de saúde e lactantes, 

equipes de assistência a Saúde e população em geral, capaz de promover os 

benefícios do aleitamento materno. Além de conter pesquisa e ensino no que 

tange à Saúde Materno-infantil por meio de cursos, palestras e simpósios, 

permitindo aperfeiçoamento profissional para estudantes e trabalhadores em 

seus vários níveis de conhecimento sobre aleitamento materno e combate à 

mortalidade infantil. O atendimento das mães será feito mediante demanda 

espontânea vinda da comunidade e registrando no livro de problemas do 

Banco de Leite Humano. E as Ações na comunidade terão uma abordagem 

popular e interativa entre profissionais,alunos e população,por meio de 

atrações lúdicas com o enfoque em amamentação. 
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JOVENS COM A BOLA TODA 

Zartu Giglio Cavalcanti 

O projeto “Jovens com a Bola Toda”-JBT encontra-se em seu décimo segundo 

ano de atividade acadêmica, tendo atendido, ao longo desse período, cerca de 

três mil crianças e adolescentes, bem como de seus familiares de forma 

indireta. Na qualidade de projeto de Extensão da UFMA, o JBT mantém sua 

identidade e vocação vinculados ao compromisso do Desenvolvimento 

Humano. O Projeto JBT tem como eixo estruturador de suas ações os Esportes. 

Nesse sentido, sua proposta acadêmica propicia aos estudantes/bolsistas e 

voluntários uma rica contribuição, por meio de vivências e processo de 

formação continuada, em relação à sua formação técnica e consciência crítica e 

social, já que os credenciam a intervirem qualitativamente junto à comunidade 

(participantes do projeto), promovendo mudanças, conforme a realidade dos 

mesmos (crianças e adolescentes). Ainda como prática acadêmica, o JBT 

cumpre um dos objetivos da extensão que se relaciona à indissociabilidade com 

o Ensino e a Pesquisa, pois, interliga as oportunidades por meio de ações e 

produtos acadêmicos. Portanto o projeto torna-se indispensável na formação 

do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a 

sociedade,implicando e relações multi, inter e interprofissionais. 
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LABORATÓRIO DE MICOLOGIA DO DEPAT/UFMA: SABERES, PRÁTICAS E 

APLICAÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA 

Geusa Felipa de Barros Bezerra 

O projeto LABORATÓRIO DE MICOLOGIA DO DEPAT/UFMA:Saberes e Práticas e 

Aplicações na área de Saúde e Biotecnologia tem como proposta: promover 

práticas que possibilitem a contribuição para o estabelecimento de novos 

paradigmas, centrados nos conceitos de promoção da saúde, articulação de 

ações nas áreas temáticas de ensino, pesquisa e extensão, humanização com 

foco em Micologia, Biotecnologia e Educação Ambiental; Favorecer a 

participação do alunado em ações extensionistas, ensino e pesquisa 

fortalecendo o ensino aprendizagem, por meio do envolvimento de professor e 

aluno comunidade no processo de construção do conhecimento, partindo da 

realidade concreta; dando direcionalidade e orientação na construção do 

conhecimento. Pretendemos atingir um público alvo de cerca de 540 pessoas, 

entre discentes, docentes e grupos comunitários. As ações do aulas e cursos 

para acadêmicos e profissionais da área da saúde; Assistência à saúde das 

comunidades envolvidas; Diagnostico Micológico e Biotecnológico. A 

metodologia a ser empregada será técnicas micológicas padronizadas para o 

isolamento e a identificação de fungos do ar e também os relacionados às 

principais micoses regionais, bem como os produtos extraídos dos fungos 

isolados com interesses biotecnológicos. Este projeto por ter caráter de 

Extensão é orientado pelo princípio constitucional da indissociabilidade com o 

Ensino e a Pesquisa. 
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MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA A 

FITOTERAPIA 

Crisálida Machado Vilanova 

A Fitoterapia, por se tratar de uma terapêutica natural e fundamentada em 

plantas medicinais, tem valioso poder para o sistema de promoção à saúde. O 

Brasil é detentor de um terço da flora mundial, posição que o coloca em 

destaque para o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos, desde que 

sejam incentivadas pesquisas nessa área. O Projeto de Manipulação de 

Medicamentos Fitoterápicos desenvolve ações teóricas e práticas com a 

finalidade de apresentar à população leiga, toda a regulamentação a que um 

registro de medicamento fitoterápico é submetido, visando garantir ao usuário 

a qualidade, segurança, eficácia. Bem como desenvolve ações a profissionais 

farmacêuticos ou acadêmicos de farmácia com a finalidade de aproximá-lo da 

manipulação desses medicamentos e incentivando a pesquisa na área 

almejando o desenvolvimento de novos fitoterápicos. Enfatizando sempre uma 

educação em saúde, orientando sobre plantas medicinais, medicamentos 

fitoterápicos e o uso racional dos mesmos! 
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MÉDICOS DA ALEGRIA: PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM ESTAR AOS PACIENTES 

NO AMBIENTE HOSPITALAR. 

Maria Raimunda Santos Garcia 

A aplicação de recursos lúdicos no âmbito hospitalar se transformou em um 

potencializador no processo de adaptação da criança diante de transformações 

que ocorrerão a partir do momento em que ela é internada. Nessa perspectiva, 

é fundamental existirem projetos que visem harmonizar as interações no 

ambiente hospitalar, através da integração entre comunidade acadêmica e o 

sistema público de saúde. O presente projeto tem como objetivos gerais, 

utilizar a arte através do ridículo circense a fim de propiciar benefícios 

biopsicossociais que influenciem no estado de bem estar do paciente; 

contribuir para a formação de profissionais da saúde preocupados com a 

qualidade de vida do paciente e a melhoria do atendimento nos 

estabelecimentos de saúde e das relações humanas. Pretende-se criar 

intervenções, pautadas no trabalho integrado de discentes vestidos de palhaço, 

professores e profissionais de saúde possibilitando às crianças internadas uma 

interação com os significados desta vivência, que estimulará benefícios aos 

processos cognitivo e afetivo com repercussões sociais e culturais que vão além 

do ambiente hospitalar. Acredita-se que este trabalho tenha um forte cunho 

humanizado que pode favorecer a conscientização e apropriação de mudanças 

positivas na relação entre pacientes e profissionais de saúde. Este projeto 

reflete o estímulo à educação em saúde humanizada promovendo um processo 

biopsicossocial cujos desdobramentos têm por objetivo principal a saúde 

integral do indivíduo. 
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MEMÓRIAS E CULTURAS NEGRAS: DIFUNDINDO HISTÓRIAS E BENS 

CULTURAIS AFRO-MARANHENSES 

Antonio Evaldo Almeida Barros 

“Memórias e Culturas Negras: Difundindo Histórias e Bens Culturais Afro-

maranhenses” consiste num Projeto de Extensão vinculado a Programa 

homônimo relacionado às ações do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão 

sobre África e o Sul Global (NEÁFRICA-UFMA/UEMA/IFMA/UESPI), que realiza 

atividades visando a promoção da igualdade racial nos campos da educação, da 

política e da cultura. Em parceria com a Secretaria de Estado de Igualdade 

Racial, o Programa objetiva, no campo das políticas culturais étnico-raciais, 

realizar e difundir entrevistas e depoimentos de homens e mulheres negros, 

particularmente quilombolas, trabalhadores e idosos, do Maranhão; identificar, 

catalogar e difundir fontes escritas e imagens, disponíveis em diferentes 

suportes, presentes sobretudo em arquivos do Maranhão, que registram 

experiências históricas da população africana e afro-brasileira; mapear bens 

culturais produzidos particularmente em terreiros de tambor de mina, 

umbanda e terecô, e em clubes e organizações festivas vinculadas à 

comunidade negra, a exemplo dos clubes de reggae, e suas associações e 

movimentos. Tem-se como meta promover, nos municípios maranhenses onde 

há campus da UFMA, seminários e oficinas itinerantes de reflexão sobre 

produções artísticas e culturais afro-maranhenses na perspectiva da promoção 

da igualdade racial - no caso deste Projeto em específico os seminários se 

destinarão exclusivamente para São Luís e Bacabal; desenvolver e implantar 

um programa semanal educativo e cultural (Memórias e Culturas Negras) na TV 

UFMA (Canal 54 - aberto); difundir a produção cultural, as memórias e 

experiências da população afro-brasileira através do Museu Afro-Digital do 

Maranhão e da TV UFMA 
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MOTIVAÇÃO AO AUTOCUIDADO E GRAU DE COOPERAÇÃO EM PACIENTES NA 

TERAPIA PERIODONTAL DE SUPORTE 

Adriana de Fátima Vasconcelos Pereira 

O tratamento periodontal ativo tem o objetivo de restabelecer a saúde dos 

tecidos periodontais, porém é imprescindível um trabalho de motivação ao 

autocuidado dos pacientes e terapia periodontal de suporte. A Terapia 

Periodontal de Suporte visa a conservação dos resultados obtidos na fase 

associada à causa. Essa terapia denota da necessidade básica dos 

procedimentos terapêuticos para que os pacientes, por meio de esforços 

próprios, possam controlar a infecção periodontal. Por tanto, é preciso 

envolver os pacientes a participar conscientemente na terapia de suporte e 

planejar os retornos periódicos, considerando a necessidade de cada paciente 

e os métodos que possam estimular o autocuidado. O período de manutenção 

é muito divergente, podendo variar de 3 a 6 meses até 1 ano. Ainda, depende 

da condição periodontal do paciente e de fatores locais, sistêmicos e 

comportamentais O objetivo é programar ações educativa, preventiva e de 

intervenção para pacientes de ambos os sexos na faixa etária de 18 a 59 anos, 

que concluíram o atendimento na clínica de Periodontia do Curso de 

Odontologia da UFMA e necessitam da terapia periodontal de suporte. 
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MÚSICA NO MATERNO-INFANTIL 

Brasilena Gottschall Pinto Trindade 

O referido projeto consiste em vivências musicais no Hospital Materno-Infantil 

da Universidade Federal do Maranhão. Trata-se de uma proposta de inclusão 

social de suma importância para integrar a comunidade em ações sociais 

realizadas entre acadêmicos. Ação esta que possibilitará às crianças internadas 

e que não podem frequentar uma escola específica de Música, vivências e 

práticas musicais que sensibilizam e desenvolvem sentimentos de afeto, 

emoção e, consequentemente, a cognição. Compreendendo que a fase da 

Infância consiste tanto em cuidar quanto em educar as crianças, como se 

observa nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

acredita-se que este trabalho pedagógico e musical poderá contribuir também 

para o bem estar daquelas que passam pelo Hospital Universitário e que, por 

diversos problemas de saúde, não podem se deslocar de seus próprios leitos. 

Nesse sentido, será experiência musical importante para os estudantes do 

Curso de Música, tanto para conduzir a música até as crianças em cada leito, 

quanto para ampliar sua própria formação como professor da área. Assim, por 

meio de atividades de canto, ritmo e movimento corporal acompanhado de 

instrumentos musicais como o violão e a flauta, espera-se que tais pacientes 

possam superar os desafios da rotina hospitalar aprendendo música em um 

contexto distinto, mas propício à prática almejada. 
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MÚSICA PARA TODOS 

João Fortunato Soares de Quadros Júnior 

A presente proposta tem como objetivo oferecer formação musical gratuita 

para moradores de comunidades de São Luís, com privilégio para aqueles que 

vivem em áreas de vulnerabilidade social. Pretende-se oferecer o ensino de 

musicalização, flauta-doce e canto coral a crianças, adolescentes, adultos e 

idosos que moram nos bairros próximos aos locais de realização dos cursos. 

Para esse ano, foi estabelecida uma do Projeto com o Instituto Sabendo Fazer, 

localizada no bairro São Bernardo (São Luís-MA), onde será oferecida a 

modalidade flauta-doce. Para sua execução, o projeto contará com a 

participação de 6 (seis) alunos (2 bolsistas e 4 voluntários) do Curso de 

Licenciatura em Música da UFMA, os quais serão selecionados tanto a partir da 

experiência nos conteúdos a serem trabalhados, como também pelo 

coeficiente acadêmico. Como recursos, serão utilizadas as salas do referido 

Curso de Música no período da manhã, momento no qual elas estão ociosas, 

bem como o auditório do Instituto Sabendo Fazer, que oferecerá também os 

instrumentos necessários para as aulas de flauta-doce. Por último, espera-se 

que esse projeto possa contribuir para a melhoria na qualidade de vida dos 

participantes, ajudando-os tanto no seu desenvolvimento educacional, quanto 

na sua formação enquanto cidadão. 
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MUSICALIZAÇÃO PARA A MELHOR IDADE 

Risaelma de Jesus Arcanjo Moura Cordeiro 

O presente projeto intitulado 'Musicalização para a Melhor Idade', tem como 

objetivo propiciar um trabalho de musicalização para pessoas da melhor idade, 

de modo que ao final do processo de ensino e aprendizagem, as mesmas 

possam ter vivenciado elementos de interpretação, composição, improvisação 

e solfejo. A concepção é que todas as pessoas podem ser musicalizadas. Neste 

sentido, a metodologia de ensino adotada terá como base a abordagem 

multimodal que integra, simultaneamente, vários sentidos tais como - 

memória, compreensão, emoção e criatividade - e subsidiados pela técnica e 

repertório (NUNES, 2005). Para tanto, o método multimodal selecionado será o 

MAaV, que se trata da Musicalização de Adultos através da Voz, criado em 

1987 - 1990 e publicado em 1991, também proposto por Nunes (2005). 

Compreendendo que, em São Luís – MA, várias pessoas que constituem a faixa 

etária da 'melhor idade' desejam aprender ou ter alguma experiência com a 

música, acredita-se que a importância deste projeto se concretizará com a 

socialização dos participantes, ampliando conhecimentos musicais de forma 

motivadora e prazerosa. Assim, a prática da musicalização, desenvolvida em 

situações diversificadas de aprendizagem em grupo, valorizará a educação 

musical, a percepção, a expressão, a sensibilidade, bem como as habilidades e 

competências de cada pessoa. 
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM REANIMAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA 

José Wanderley Vasconcelos 

O projeto Núcleo de Educação em Reanimação Cardiorrespiratória – NERC visa 

difundir técnicas de primeiros socorros, Suporte Básico de Vida (SBV), Suporte 

Avançado de Vida em Cardiologia (SAVC), conhecimentos sobre doenças 

cardiovasculares e primeiros socorros em geral para a população leiga, 

acadêmicos e profissionais da área de saúde, produzindo assim potenciais 

socorristas. As atividades planejadas são cursos teórico-práticos para 

capacitação do público-alvo, palestras, oficinas, campanhas educativas e aulas 

de capacitação interna para os integrantes do Núcleo de Educação em 

Reanimação Cardiorrespiratória – NERC. Ao promover o conhecimento das 

técnicas citadas anteriormente para o público mais variado possível, acredita-

se estar, de forma indireta, a salvar vidas. 
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OFICINAS EDUCATIVAS DO LEITE: INTRODUÇÃO DE INOVAÇÕES 

TECNOLÓGICAS EM PROPRIEDADES FAMILIARES 

Zinaldo Firmino da Silva 

Ao longo dos últimos 20 anos o número de produtores de leite no Brasil tem 

reduzido. A modernização da atividade leiteira é considerada a responsável por 

tal efeito, permitindo permanecer somente aqueles que possuam maior 

número de animais e, ou, melhor posicionamento tecnológico. Por 

conseguinte, o pluralismo tecnológico na pecuária leiteira requer a inserção de 

ações diferenciadas que atendam aos vários sistemas e grupos de produtores. 

Assim, o sistema de criação passa a necessitar de aperfeiçoamento e de 

aumento de produtividade do rebanho e da terra para viabilizar a exploração e 

dar condições de sustentabilidade ao homem do campo. Pretende-se com a 

presente proposta popularizar conhecimentos técnicos sobre o manejo geral 

do rebanho e a gestão dos demais recursos produtivos do sistema de produção 

de leite, a fim de melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias 

envolvidas com a atividade no território maranhense. Inicialmente, será 

realizado um diagnóstico da situação inicial, culminando num plano 

participativo de ação/extensão. A base da proposta de extensão será a 

utilização de procedimentos de difusão de tecnologia com base em medidas 

técnico-educativas para grupos de produtores com similaridade no modo de 

produção, aqui denominados de Oficinas Educativas do Leite. 
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PARCERIA POSITIVA: SAÚDE E ESCOLA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Janaina Miranda Bezerra 

Este projeto, cujo público alvo consiste dos alunos matriculados em um colegio 

municipal da cidade de Imperatriz MA denominada Escola Municipal da 

Amizade, tem por objetivo realizar o planejamento de ações e intervenções 

necessárias para o desenvolvimento de ações educativas como: palestras, 

apresentação de vídeos, peças teatrais, atividades lúdicas e educativas na 

escola, além de acompanhamento clínico na Unidade Básica de Saúde (UBS) 

das crianças que relatam problemas e necessitem de acompanhamento. A 

escola municipal escolhida fica situada em um bairro da cidade de Imperatriz-

MA que apresenta vários problemas relacionados as condições sociais, 

econômicas e sanitárias. A mesma encontra-se nas intermediações da 

Universidade Federal do Maranhão, campus Avançado e situa-se próximo a 

Unidade Básica de Saúde do bairroBom Jesus, unidade que já possui parceria 

efeitivada com a Universidade Federal do Maranhão-UFMA. Os profissionais 

envolvidos no serviço já se dispuseram a manter as ações educativas e de 

assistência desses escolares e realizam algumas atividades na escola. O projeto 

portanto, tem como proposta elaborar e implantar palestras e atividades 

educativas e lúdicas, sobre diversos assuntos relacionadosa as doenças 

prevalentes da região, parasitoses intestinais, resíduos sólidos, higiene pessoal, 

bucal, além de outros temas afins como por exemplo, bullying a ser aplicado 

em turmas que sejam identificado esse problema e naquelas em que os alunos 

apresentarem maturidade de desenvolvimento. 
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PEER EDUCATION EM DIABETES MELITUS 

Manuel dos Santos Faria 

O Projeto Peer Education em Diabetes Melitus tem como proposta a realização 

de atividades que promovam a saúde do paciente diabético e que propiciem 

uma maior relação aluno-comunidade, embasando-se nos conceitos de 

promoção da saúde e prevenção de doenças. Além disso, visa articular ações 

nas áreas temáticas de ensino, pesquisa e extensão, pretendendo o 

aprendizado desses pacientes em relação ao entendimento do próprio 

organismo e fatores desencadeantes de doenças para assim, melhorar a 

qualidade de vida da população. As ações que serão desenvolvidas são: 

Palestras educativas; Assistência à saúde das comunidades envolvidas; 

Desenvolvimento do HIPERDIA – Programa Nacional de Controle de 

Hipertensão e Diabetes; Solicitação dos Exames complementares; 

Fornecimento de medicamentos; Orientação para o uso de medicamentos; e 

Ações educativas para aconselhamento de familiares sobre o Diabetes. 
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PREVENÇÃO DAS DST/AIDS PARA COMUNIDADE DO LIRA/BELIRA – SÃO LUÍS-

MARANHÃO 

Jose Eduardo Batista 

Este projeto de extensão foi desenvolvido com objetivo de sensibilizar a 

comunidade do Lira/Belira de São Luís-Maranhão para a importância da 

prevenção da DST/AIDS e Hepatites divulgando a disponibilidade na rede 

publica e o sigilo do teste rápido de HIV visando a redução de riscos e 

vulnerabilidades enfatizando a promoção da saúde e prevenção das doenças 

sexualmente transmissíveis e, integração dos acadêmicos de farmácia, 

professores e comunidade nas ações de saúde pública e coletiva. Será 

desenvolvido por acadêmicos do Curso de Farmácia do Universidade Federal 

do Maranhão em parceria com a Coordenação do Centro de Testagem 

Anônimo (CTA) do Lira/Belira da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís-

Maranhão - SEMUS. Para as atividades haverá capacitação de acadêmicos 

abordando o teste rápido para diagnóstico, validação e aconselhamento. A 

abordagem dos acadêmicos e dos colaboradores da UFMA na comunidade será 

realizada através de questionários e dos testes rápidos no período de agosto de 

2015 a agosto de 2016. O CTA do Lira/Belira fica posicionado na Praça do Lira 

dando a equipe executora todo apoio logístico para realização dos exames. 

Serão abordados membros da comunidade para realização dos testes, 

distribuídos panfletos contendo informações sobre prevenção e cuidados para 

não transmissão de DST/Aids e Hepatites e preservativos; além de realização 

de exames de hepatite B/ Hepatite C/ sífilis e HIV. A lógica destas visitas seriam 

fundamentadas nas ideias de Paulo Freire no sentido de promover um 

emancipação política daquelas pessoas da comunidade. 
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PREVENÇÃO DE INFECÇÃO NO SÍTIO CIRÚRGICO: VIGILÂNCIA DE INFECÇÃO 

HOSPITALAR DO PACIENTE CIRÚRGICO DO HUUFMA 

Joao Nogueira Neto 

O projeto Prevenção de Infecção no Sítio Cirúrgico tem como proposta a 

realização de atividades que promovam a educação da população sobre a 

infecção no sítio cirúrgico e que propiciem uma maior relação aluno-

comunidade, embasando-se nos conceitos de promoção da saúde e prevenção 

de doenças. Além disso, visa articular ações nas áreas temáticas de ensino, 

pesquisa e extensão, pretendendo o aprendizado desses pacientes em relação 

à prevenção de infecções e fatores desencadeantes de doenças para assim, 

melhorar a qualidade de vida da população. As ações que serão desenvolvidas 

são: Palestras educativas; Orientação em saúde à comunidade; 

Desenvolvimento do Sistema Nacional de Vigilância de Infecções Hospitalares; 

Acompanhamento pré, intra e pós-operatório. 
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PREVENÇÃO DE QUEDAS ENTRE IDOSOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE 

INTEGRADA DA TERCEIRA IDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

(UNITI-UFMA) 

Katia Lima Andrade 

A queda é um evento frequente e limitante, o que coloca esta síndrome 

geriátrica como um grande problema de saúde pública. No Brasil, cerca de 30% 

dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano. Aqueles que caem mais de uma 

vez têm cerca de três vezes mais chance de cair novamente. Sendo que, as 

lesões provocam um declínio na funcionalidade, aumento das 

institucionalizações, morbimortalidade, enorme prejuízo físico e psicológico 

aos idosos e uma redução da qualidade de vida. Assim, medidas de prevenção 

e promoção de saúde são importantes instrumentos para diminuir a ocorrência 

desses eventos, o que coopera para um envelhecimento saudável.Este projeto, 

já desenvolvido no ano de 2012 e cujos trabalhos ainda se encontram em 

execução, trata de uma atividade de Extensão desenvolvida pela Liga 

Acadêmica de Geriatria e Gerontologia (LAGG-MA), do Departamento de 

Medicina I da Universidade Federal do Maranhão, constituindo um espaço de 

promoção da saúde, prevenção de quedas e redução da morbimortalidade 

entre idosos. Tem como objetivo realizar uma abordagem educativa sobre a 

prevenção de quedas junto à população da Universidade Integrada da Terceira 

Idade – UNITI, localizada no município de São Luís, através de palestras, 

oficinas, debates, acompanhamentos clínico, psicológico, odontológico e 

nutricional realizados por discentes e docentes da UFMA.Assim, constitui 

ferramenta necessária ao aperfeiçoamento do conhecimento acadêmico e 

prático em Geriatria/Gerontologia, alicerçado no trabalho multidisciplinar 

entre Medicina, Enfermagem, Odontologia e Nutrição. Atua na abordagem 

interdisciplinar em saúde, possibilitando troca de experiências, construção e 

disseminação de conhecimentos junto ao meio acadêmico e à comunidade. 
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PROJETO ÁGUA É VIDA: PROMOVENDO EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA NO ESPAÇO ESCOLAR 

Paulo Roberto da Silva Ribeiro 

Nas últimas décadas, observa-se uma preocupação mundial com a 

disponibilidade e qualidade da água. A exploração inadequada das fontes 

hídricas conduz à contaminação das águas superficiais e subterrâneas que se 

tornam, assim, um risco permanente para a saúde pública. Garantir fontes de 

água de boa qualidade é uma tarefa difícil, porém, necessária uma vez que está 

diretamente ligada à saúde humana. Assim, esta proposta, a ser desenvolvida 

como atividade curricular na comunidade, objetiva a promoção da educação 

ambiental através da avaliação da qualidade da água consumida em três 

escolas, situadas nas proximidades do Campus da UFMA – Imperatriz, bem 

como a integração dos alunos da graduação com os problemas da comunidade, 

quanto ao consumo de água potável. Para tanto, serão coletadas e analisadas 

(parâmetros físico-químicos e microbiológicos) amostras de água consumidas 

nestas escolas. As análises “in loco” serão acompanhadas pela comunidade 

(alunos e professores), visando despertar maior interesse e aprendizado 

quanto às análises de água. Ao final, serão encaminhados às instituições de 

ensino, laudos técnicos acompanhados de palestras explicativas sobre o 

significado de cada parâmetro analisado, a importância da qualidade da água 

para a saúde e a adoção de medidas preventivas visando a minimização da 

contaminação, bem como a manutenção adequada da qualidade da água para 

o consumo humano e o uso e reuso racional da mesma. Assim, espera-se 

contribuir para avaliar se a água está própria para o consumo humano e a 

conscientização do usuário sobre a importância da armazenagem e utilização 

responsáveis da mesma, visando a sua potabilidade. 
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PROJETO APRENDENDO E EMPREENDENDO COM O TURISMO 

Conceição de Maria Belfort Carvalho 

O projeto tem por objetivo dotar jovens, entre 18 e 26 anos, moradores da 

cidade de São Luís, de uma visão crítica em relação à atividade turística, no que 

se refere às possibilidades de ingresso de mão-de-obra local na referida área, 

assim como possibilitar que eles reconheçam a importância sócio-econômica e 

ambiental do turismo. Objetiva ainda a instrumentalização eficiente no sentido 

de conferir qualidade à prestação de serviços, através da oferta de cursos de 

capacitação profissional e de orientação para o mercado. 
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PROJETO DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE PRÓTESES 

REMOVÍVEIS ATENDIDOS NA UFMA 

Andrea Lucia Almeida de Carvalho 

A Estomatite Protética refere-se a certas mudanças patológicas que ocorrem na 

mucosa palatina dos usuários de próteses removíveis totais ou parciais, 

caracterizando-se, principalmente, por hiperemia, edema e congestão da 

mucosa; com inflamação variando de moderada a intensa. Seu diagnóstico é 

clínico e sua etiologia é multifatorial, onde uma grande variedade de condições 

locais e sistêmicas predisponentes podem se apresentar simultaneamente. 

Dentre seus principais fatores etiológicos locais podem ser destacados o 

traumatismo crônico, má adaptação e uso noturno da prótese, infecção por 

espécies de Candida e a falta de cuidados quanto à higiene bucal. Observa-se 

negligências com relação aos cuidados de higiene bucal dos usuários de 

próteses removíveis e ainda orientações insuficientes por parte dos 

profissionais, o que vêm agravar as condições clínicas dos mesmos. Evidências 

científicas revelam que uma infecção oral por fungos em pacientes enfermos e 

debilitados pode ser o gatilho para uma fatal infecção sistêmica, podendo 

colocar em risco a própria vida do paciente. Implantar um programa para 

diagnóstico, tratamento e prevenção da estomatite protética nos pacientes 

usuários de próteses removíveis atendidos nas clínicas de Semiologia, Prótese 

Total, Prótese Parcial Removível e Oclusão do Curso de Odontologia (UFMA), 

nos alunos da Universidade da Terceira Idade (UNITI), nos idosos internos do 

Asilo de Mendicidade de São Luís (MA) e nos idosos pertencentes ao programa 

TSI (Trabalho Social com Idosos) contribuindo assim, para a redução da 

prevalência dessa patologia em nossa população. 
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PROJETO DE EXTENSÃO CRESCER: ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

SAUDÁVEL PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DE CRIANÇAS DE 6 A 23 MESES DE 

IDADE 

Sueli Ismael Oliveira da Conceicao  - 

A alimentação nos primeiros anos de vida da criança tem repercussão no seu 

crescimento e desenvolvimento até a vida adulta. Investigações conduzidas no 

Brasil evidenciam a baixa qualidade da alimentação complementar das 

crianças, sendo fator de risco para o desenvolvimento da desnutrição, 

obesidade, anemia, de doenças infecciosas e carências específicas de 

micronutrientes, tais como vitamina A, ferro e zinco, entre outras. O projeto de 

extensão tem como objetivo qualificar os profissionais da Atenção Básica, que 

atuam em duas Unidades Básicas de Saúde do município de São Luís – MA, na 

promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar adequada 

e saudável para crianças de seis a 23 meses de idade. Os profissionais 

capacitados terão o compromisso de serem multiplicadores do aleitamento 

materno e alimentação complementar adequada e saudável para mães ou 

responsáveis de crianças de seis a 23 meses de idade. A prática do aleitamento 

materno adequada, a melhoria da alimentação complementar e a mudança dos 

hábitos alimentares das crianças contribuirão para a promoção da saúde e 

nutrição infantil. 
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PROJETO DE EXTENSÃO FERRONUTRI: ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

SAUDÁVELCOM VISTAS À PREVENÇÃO DA ANEMIA FERROPRIVA EM 

CRIANÇAS DE 6 A 23 MESES DE IDADE 

Sueli Ismael Oliveira da Conceicao 

A anemia caracteriza-se por ser uma deficiência do tamanho e do número de 

eritrócitos circulantes no sangue, desencadeando a redução da oxigenação dos 

tecidos do organismo. É considerado um problema moderado de saúde pública 

no Brasil e de elevada gravidade no estado do Maranhão e no município de São 

Luís, acometendo mais as crianças menores de dois anos de idade. O projeto de 

extensão tem como objetivo qualificar os profissionais da Atenção Básica de 

Saúde do município de São Luís para a promoção da alimentação 

complementar adequada e saudável, com vistas a combater a anemia em 

crianças de seis a 23 meses de idade. Profissionais da Atenção Primária em 

Saúde, vinculados a duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de São 

Luís, serão capacitados para promoverem a alimentação complementar 

adequada e saudável, com ênfase no consumo de alimentos fontes de ferro. Os 

profissionais qualificados assumirão o compromisso de orientar as mães ou 

responsáveis pelas crianças de seis a 23 meses de idade, assistidas nas UBS, 

para a adoção de práticas de alimentação complementar adequada e saudável, 

com ênfase no consumo de alimentos fontes de ferro. A melhoria da 

alimentação complementar e a mudança dos hábitos alimentares das crianças, 

possivelmente, contribuirão com impactos positivos na saúde infantil e, 

consequentemente, na redução da anemia nutricional no grupo. 
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PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EXTENSÃO NA 

UFMA 

Tania Lima dos Santos 

Esta proposta consiste no resgate, na organização, preservação e difusão do 

patrimônio histórico-cultural gerado pelas diversas ações extensionistas – 

projetos, programas, cursos, eventos e prestações de serviços -, coordenadas 

pela Pró-Reitoria de Extensão na UFMA, ao longo de sua existência, as quais 

resultaram numa vasta e rica produção acadêmica. Visa, portanto, à 

preservação e valorização da história da prática extensionista na UFMA, 

geradora de bens culturais, de natureza material e imaterial, pertencentes, não 

apenas à comunidade acadêmica, ator importante nas diversas ações 

extensionistas, mas à sociedade maranhense, que, em seus diversos 

segmentos, foi alvo e razão de tais ações. Nesse sentido, tornar esse 

patrimônio acessível, de forma física (impressa) e eletrônica, é também uma 

finalidade desta proposta de extensão. 
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PROJETO EM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DO HUUFMA 

Jose Albuquerque de Figueiredo Neto 

A Insuficiência Cardíaca tem alta prevalência e grande impacto na morbidade e 

mortalidade em todo o mundo, sendo considerada hoje um grave problema de 

saúde pública de proporções epidêmicas. A incidência da Insuficiência cardíaca 

tem aumentado no mundo e no Brasil. Vários fatores são apontados como 

causa desse cenário no nosso país. Muitos avanços ocorreram no diagnóstico e 

nos tratamentos clínicos e cirúrgicos da doença cardiovascular além do rápido 

envelhecimento populacional no Brasil, devido principalmente ao adiamento 

da mortalidade em função dos avanços da medicina Trata-se de doença crônica 

de caráter sistêmico que é a via final para a maioria das cardiopatias, e leva o 

indivíduo a uma restrição progressiva da sua capacidade funcional. A 

terapêutica clínica da Insuficiência Cardíaca, não é suficiente para o tratamento 

definitivo da doença, o qual só é alcançado com o transplante cardíaco. É de 

fundamental importância que a Universidade preze pela comunidade onde 

inserida. O Projeto em Insuficiência Cardíaca do Hospital Universitário da UFMA 

corrobora com este intuito acadêmico. Este projeto é composto por várias 

frentes de trabalho e tem como cerne de sua atuação a aproximação da 

comunidade do tratamento de saúde direcionado à patologia Insuficiência 

Cardíaca e a vivência acadêmica daqueles inseridos. O indivíduo com IC precisa 

de assistência médica contínua que busca identificar alterações cardíacas 

estruturais laboratoriais, bem como para instituir a terapêutica adequada em 

cada caso. Dessa forma, um serviço especializado no manejo desses pacientes 

faz-se necessário, para que os paciente tenham o diagnóstico precoce e o 

tratamento clínico adequado. 
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PROJETO ENTRETEXTOS 

Ilza do Socorro Galvão Cutrim 

A leitura e a produção textual são os focos das atividades do projeto de 

extensão ENTRETEXTOS, cujo objetivo é reforçar entre os alunos de escolas 

públicas a importância das práticas de leitura, levando-os a perceber não 

apenas o caráter prático/científico do ato de ler, mas, também, reconhecer o 

seu papel (de leitor/produtor) como um sujeito que pode tomar 'consciência' 

da importância do que aprendeu e aplicar em seu cotidiano. A relevância do 

projeto está em despertar nos participantes (alunos matriculados no curso) 

uma consciência linguístico-discursiva por meio de atividades de leitura e 

produção de vários gêneros textuais, possibilitando-lhes o aprendizado da 

coesão e coerência textuais. As teorias adotadas giram em torno das discussões 

da linguagem como processo sócio-interacionista, assim como sobre gênero 

discursivo propostas por Mikhail Bakhtin (2002). 
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PROJETO ESCOLA LABORATÓRIO 

Marise Marçalina de Castro Silva Rosa 

O Projeto Escola Laboratório, vinculado ao Programa Inovação Pedagógico, 

com uma história, inédita de vida acadêmica, na condição de projeto de 

extensão, completou em junho de 2013, 18 anos de atuação, gerando 

'produtos' como, 16 monografias de graduação, 2 de pós-graduação e uma tese 

de doutorado, além de inúmeros artigos, resumos, folders e apresentações em 

eventos por bolsistas, voluntários e professores do referido projeto ao longo 

dessa história. Consubstancia-se num projeto de extensão universitária que 

tem como finalidade precípua, promover a apropriação da língua materna por 

meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social e que estejam 

matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de escolas públicas. Nos 

dois últimos anos, temos trabalhado na perspectiva de produção de uma 

atividade inovadora no campo da alfabetização e de letramentos múltiplos. 

Compreende-se, ainda, que a questão da alfabetização de vulneráveis se insere 

no arcabouço de Direitos Humanos em educação por possibilitar que meninos 

e meninas, em sua grande maioria, crianças negras, com dificuldades de 

aprendizagens da leitura e da escrita, se apropriem desses conhecimentos a 

partir de uma relação de significação e sentido. Fundamenta-se numa extensão 

universitária crítica, na ecologia de saberes proposta por Boaventura Santos, na 

Pedagogia Freinet, na Teoria Histórico Cultural de Vigotski, na Teoria da 

Atividade em Leontiev, na questão da leitura e da escuta em Éllie Bajard, Paulo 

Freire. Destaca-se, também, a relevância para o projeto dos fundamentos de 

Bernard Charlot sobre os saberes construídos a partir dos três elementos 

propostos por ele, Atividade, Mobilização e Sentido. 
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PROJETO PARA ASSISTÊNCIA MATERNO-FETAL 

Marília da Glória Martins 

O Projeto Assistência Materno Fetal - AMAFETO - fundada em 15 de outubro de 

2003 - possui suas ações de atenção médica, nutricionais e psicológicas 

voltadas para as gestantes em acompanhamento no Serviço de Obstetrícia e 

Ginecologia do Hospital Universitário. A AMAFETO visa uma promoção da 

saúde, vigilância epidemiológica e elaboração de propostas para melhorar o 

atendimento à gestante e seu concepto, além de promover a educação da 

população, quanto aos vários aspectos da gravidez. O projeto coloca os 

estudantes de medicina, psicologia e nutrição em contato mais direto com a 

mulher grávida e não grávida no período reprodutivo. Dentre as atividades 

desenvolvidas, estão a participação dos acadêmicos nos ambulatórios pré-

natais, nos plantões no centro obstétrico, nas aulas ministradas para a 

residência médica, além de ações extra hospitalares desenvolvidas na em 

Escolas Públicas e Estaduais e Municipais de São Luís-MA. São realizadas 

atividades científicas relacionadas ao período pré-gravídico, gravídico e 

puerperal. A AMAFETO tenta atingir o público alvo como um todo, através de 

campanhas preventivas. Assim, compreender o processo gravídico envolve 

uma gama de procedimentos que devem ser realizados para que se consiga 

trazer a todos as orientações necessárias ao aprimoramento aprimorando a 

relação mãe e filho. 
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PROJETO SEMEANDO SABERES COM PROPOSTAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

E DE DEFESA DO PATRIMÔNIO 

José Alberto Pestana Chaves 

O despertar da consciência ambiental é um tema que vem sendo discutido com 

grande frequência na atualidade. Nesse viés, professores e técnicos-

administrativos do Colégio Universitário da UFMA desenvolvem o projeto 

“Semeando Saberes”, que possibilita a reflexão sobre a preservação e defesa 

do patrimônio escolar e sobre a importância da organização e preservação do 

meio em que se vive. O referido projeto desenvolve desde o ano de 2011 

algumas ações concretas relacionadas à difusão de boas práticas ambientais 

junto à comunidade acadêmica tais como, exposição fotográfica de situações 

reais observadas no espaço da escola, de organização e de cuidados com a 

limpeza e o ambiente escolar; apresentação de palestras e vídeos educativos 

com foco na questão ambiental; desenvolvimento de oficinas de reciclagem 

(papel e óleo de fritura); fixação de placas e cartazes educativos; aquisição de 

mudas para arborização do entorno da escola e a realização das “Semanas de 

Meio Ambiente”, com ampla divulgação e participação da sua comunidade 

acadêmica nas palestras, oficinas, minicursos e demais ações, sempre 

objetivando posturas como a conservação ambiental, defesa do patrimônio 

escolar, racionalidade no consumo dos bens e a minimização no desperdício. 

Compreende-se, portanto, que as ações desencadeadas nestas propostas 

pretendem de forma interdisciplinar se expandir além dos muros da escola, 

iniciando o processo de conscientização de outras comunidades acerca da 

construção de um mundo ecologicamente equilibrado e voltado para a defesa 

da cidadania, ao possibilitar uma compreensão dos problemas existentes, da 

sua responsabilidade e do seu papel crítico como cidadãos. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL ÀS GESTANTES DA MATERNIDADE 

Elizabeth Lima Costa 

Introdução: A maternidade representa um momento único no ciclo vital 

feminino, no qual a mulher apresenta-se mais propensa e receptiva a novos 

conhecimentos o que a torna uma formadora de opiniões e determina o seu 

papel preponderante no núcleo familiar em relação à saúde. Pouca ênfase tem 

sido dada à prevenção precoce, destinada a orientação sobre a higienização da 

cavidade bucal de bebês, ou mesmo à saúde bucal das gestantes. Partindo do 

exposto, este estudo se propõe dar continuidade sobre saúde bucal das 

gestantes e dos bebês por se enquadrarem na classificação de pacientes 

especiais. Metodologia: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFMA sob n° 23115-004907/2011-09. Serão selecionadas 150 

gestantes na faixa etária de 14 a 40 anos frequentadoras do programa pré-

natal da Maternidade. Elas responderão a um questionário sobre saúde bucal 

no período gestacional e sobre saúde bucal do bebê. As atividades constarão 

de: Levantamento dos prontuário; Aplicação dos métodos educativos e 

preventivos através da motivação e conscientização das gestantes onde serão 

realizados encontros com os médicos, atendentes e gestantes. As palestras 

serão realizadas no auditório da maternidade, através de projeção de slides, 

apresentação de vídeos, cartazes, panfletos educativos. Realização de exame 

clinico inicial com objetivo de verificar o padrão de higiene bucal e a condição 

saúde/doença, através do índice CPOD, sangramento gengival (ISG) e índice de 

placa visível (IPV); Aplicações tópicas de flúor. As gestantes que necessitarem 

de tratamento curativo serão encaminhadas ao serviço ambulatório da 

Faculdade de Odontologia da UFMA. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES 

E ADULTOS 

Erika Martins Pereira 

Este projeto está embasado na tríade essencial para uma instituição de ensino 

superior: ensino, pesquisa e extensão, pois estimulará de todas as maneiras 

possíveis, ações para o crescimento científico e técnico dos acadêmicos e 

profissionais. Esta total interação do ensino com a extensão gera uma grande 

interface de possibilidade também com a pesquisa, uma vez que estes três 

elementos devem sempre caminhar juntos para que ocorra o crescimento 

técnico-científico dos profissionais da área de saúde. O projeto abrangerá 

crianças e adolescentes com necessidade de tratamento odontológico 

restaurador e de promoção de saúde, através da orientação de escovação e 

uso de fio dental e distribuição de escovas de dente, dentifrício fluoretado e fio 

dental; além de realizar tratamento restaurador em todos os pacientes que 

apresentaram a doença cárie já instalada. Os adultos receberão os mesmos 

tratamentos, e além disso tratamento periodontal e Laserterapia se necessário. 

Juntamente e esses tratamentos, todos os pacientes em todas as faixas etária 

que apresentarem lesões bucais serão submetidos a biópsia e 

encaminhamento para tratamento adequado. Todos esse pacientes serão 

selecionados quando buscarem atendimento nas disciplinas Clínicas do Curso 

de Odontologia da UFMA. Este projeto beneficiará ainda, os alunos da 

Universidade da Terceira Idade e moradores da comunidade do Sá Viana 

através de todos estes tratamentos anteriormente citados. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE EM IDOSOS EM SITUAÇÃO DE RUA PARTICIPANTES DO 

CLUBE DE REPOUSO IRMÃ DULCE 

Katia Lima Andrade 

O Projeto de Extensão: PROMOÇÃO DE SAÚDE EM IDOSOS EM SITUAÇÃO DE 

RUA PARTICIPANTES DO CLUBE DE REPOUSO IRMÃ DULCE foi desenvolvido 

pela Liga de Geriatria e Gerontologia (LAGGMA) do Departamento de Medicina 

I da Universidade Federal do Maranhão, instituindo uma ação de educação, 

promoção e assistência em saúde voltadas para idosos em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica participantes das reuniões do Clube de 

Repouso Irmã Dulce, durante o período de vigência do projeto. Além disso, 

abrangerá também estudantes e profissionais da área da saúde, que irão 

interagir entre si, com a comunidade idosa e, eventualmente, seus familiares. 

Apesar de ter sido publicada a Política Nacional para Inclusão Social da 

População em Situação de Rua no ano de 2008, poucos sãos os estudos sobre a 

qualidade de vida e a real proporção de pessoas, e em especial de idosos, que 

vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e rua, o que torna esta 

população mais exposta à violência, com acesso precário a serviços sociais e de 

saúde, maiores taxas de morbidade e comprometimento de sua (sobre)vida. 

Projetos de educação, prevenção, assistência e reinserção social na população 

em situação de vulnerabilidade social e rua são fundamentais pois, ao passo 

que melhoram a saúde como um todo, elevam a qualidade de vida, o que é 

especialmente importante na faixa etária mais idosa. 
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PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE: ATENÇÃO INTEGRAL A COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS NO ESTADO DO MARANHÃO 

Maria do Carmo Lacerda Barbosa 

Segundo o Centro de Cultura Negra existem cerca de 530 comunidades 

Quilombolas no Maranhão concentradas principalmente nas regiões da Baixada 

Ocidental, da Baixada Oriental, do Munin, Itapecuru, Mearim, Gurupi e do 

Baixo Parnaíba. O Maranhão é um dos cinco estados da Federação, cuja 

constituição reconhece às comunidades quilombolas o direito à propriedade da 

terra. Codó e Pinheiro concentram a maior quantidade de comunidades 

quilombolas em extensão de terras. Nestas, a exemplo das demais, a economia 

agropecuária e pesqueira se constitui nas principais alternativas de vida. As 

comunidades quilombolas de e Codó e Pinheiro possuem baixo nível de 

escolaridade e apresentam difícil acesso aos serviços de saúde, devido à 

geografia. As condições de moradia das comunidades quilombolas são 

precárias e não há políticas de saneamento básico. Com este projeto pretende-

se utilizar a experiência dos recursos humanos da Secretaria de Saúde do 

município de Codó e Pinheiro, bem como a experiência dos docentes da UFMA. 

O projeto tem como objetivo a prestação de serviços à comunidade, com vista 

à prevenção e promoção da saúde articuladas com o Sistema Único de Saúde 

da região. Visa-se também ofertar ao corpo discente da Universidade a 

oportunidade de vivenciar a realidade de saúde local, promovendo e 

ampliando conceitos relevantes para a sua formação profissional, tais como 

cidadania, responsabilidade social e o treinamento para a atuação em cenário 

diferente da sua instituição de origem. 
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RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAIS EM ÁREAS DEGRADADAS NA ZONA 

COSTEIRA DO ESTADO DO MARANHÃO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

COMUNITÁRIA 

Flavia Rebelo Moche 

O Projeto de Recuperação de Manguezais em áreas Degradadas na Zona 

Costeira do Estado do Maranhão está configurado nas LINHAS DE ATUAÇÃO do 

LAMA/ CERMANGUE : 1) Reflorestamento de Manguezais – REF Mangue 2) 

Pesquisa, Tecnologia e Inovação em Recuperação PEC Mangue 3) Educação 

Ambiental Comunitária – EAC Mangue A presente proposta de Projeto de 

Extensão insere-se na componente Educação Ambiental Comunitária, sendo o 

título do projeto ora apresentado 'Recuperação de Manguezais em áreas 

Degradadas na Zona Costeira do Estado do Maranhão : Educação Ambiental 

Comunitária'. Envolve 12 estudantes de oceanografia, 1 de biologia, 1 técnico 

administrativo, 1 mestrado, possibilitando à esses estudantes uma inserção de 

seus conhecimentos em prol da sustentabilidade de um município do litoral 

maranhense. A relação entre a pesquisa realizada e o ensino de graduação e 

pós-graduação, reflete-se na prática extensionista, na qual conceitos, 

tecnologias, descobertas científicas, são transferidos para a sociedade 

utilizando-se múltiplas linguagens: cinema, poesia, músicas, danças, jogos 

educativos, materiais didáticos, exposições, campanhas, etc. A parceria entre a 

UFMA , o poder público municipal (Apicum Açu) e empresas privadas, permite 

diminuir custos, maximizar resultados e compartilhar responsabilidade 

socioambiental na transformação da sociedade, particularmente em um estado 

da nação com baixo índice de desenvolvimento humano (IDH). Veja 

http//:cermangueufma.blogspot.com 
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SALA DE ESPERA DE GESTANTES: ESPAÇO DE (DES)CONSTRUÇÃO E 

(RE)CONSTRUÇÃO DE SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE 

Adriana Gomes Nogueira Ferreira 

A educação em saúde pressupõe uma combinação de oportunidades que 

favoreçam a manutenção da saúde e sua promoção. E o período gravídico e até 

mesmo o nascimento de um filho é muitas vezes cercado por dúvidas que 

podem ser esclarecidas em diversas oportunidades de encontros com os 

profissionais de saúde ou até mesmo enquanto espera o atendimento na Sala 

de Espera. Assim este estudo apresenta como objetivo promover ações 

educativas com acolhimento e humanização, de modo a obter a atenção das 

gestantes que aguardam atendimento no ambulatório e/ou que estejam 

internadas com complicações da gestação no Hospital Regional Materno 

Infantil de Imperatriz, com base na pedagogia de Paulo Freire, utilizando 

pesquisa-ação. Os sujeitos serão gestantes que buscam o serviço de pré-natal 

ou que estejam internadas. Para a coleta das informações serão realizadas: 

entrevista semi-estruturada, ação educativa, além de registros em diário de 

campo. A organização e análise das informações se dará da seguinte forma: 

transcrição do material registrado nas filmagens, observando os registros do 

diário de campo e as imagens fotográficas e anotações realizadas após a 

realização de cada ação educativa de acordo com os momentos. Os aspectos 

éticos da pesquisa envolvendo seres humanos serão respeitado de acordo com 

o protocolo do CEP/UFMA 545.512. Com a realização das ações educativas 

realizadas por profissionais da enfermagem, bem como a inserção dos 

estudantes de enfermagem no cenário da prática, aprimorando a integração 

teórico-prática espera-se contribuir com a saúde e promoção da qualidade de 

vida de gestantes atendidas no Sistema Único de Saúde. 

 



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC 
 

Cidade Universitária Dom Delgado ∙ CEB VELHO 
Av. dos Portugueses, 1996 ∙ São Luís ∙ Maranhão ∙ CEP 65080-805 

Tel:(98) 3272 8601 

SAÚDE BUCAL PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS 

Fernanda Ferreira Lopes 

O presente projeto de extensão consiste em programa para a difusão e 

socialização do conhecimento apreendido pela equipe de execução, visando à 

integração universidade-comunidade. O Programa em Saúde Bucal para 

Pacientes Oncológicos teve início no ano de 2003, após a sua aprovação no 

Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão em 20 de novembro de 2002, através 

da Resolução n°. 259-CONSEPE. A Odontologia vem evoluindo bastante nos 

últimos anos para atender diferentes demandas de pacientes. As pessoas que 

estão em tratamento quimioterápico e radioterápico, por exemplo, precisam 

de cuidados especiais, uma vez que os tratamentos provocam alterações na 

boca e na mucosa. O Programa em Saúde Bucal para Pacientes Oncológicos 

procura possibilitar aos discentes envolvidos conhecer uma problemática 

nacional e atuar na busca de soluções plausíveis. O objetivo geral é fornecer 

informações sobre higiene bucal, no intuito de minimizar as complicações 

bucais associadas à terapia do câncer, contribuindo para a melhoria na 

qualidade de vida dos pacientes oncológicos, proporcionando aos pacientes 

oncológicos conhecimentos sobre as complicações bucais associadas à terapia 

do câncer e orientando os pacientes e/ou responsáveis sobre os cuidados de 

higiene bucal, bem como medidas preventivas de algumas complicações bucais 

transterápicas. 
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SAÚDE CONSCIENTE: UM DESAFIO PARA OS ADOLESCENTES 

Cecilma Miranda de Sousa Teixeira 

“SAÚDE CONSCIENTE: Um desafio para os adolescentes” contará com 

participação de discentes do curso de Medicina, Enfermagem, Direito, 

Comunicação Social, Pedagogia, profissionais da área de saúde, administração 

e demais colaboradores, todos da UFMA. As ações serão voltadas aos alunos do 

Ensino Médio de escolas da Rede Pública, devidamente vinculadas à Secretaria 

de Estado de Educação. Os padrões de Ensino adotados pelos participantes do 

projeto são baseados no Programa Saúde na Escola, princípios norteadores do 

SUS e metodologias ativas de ensino. Associados, esses métodos de ensino 

auxiliam o entendimento do processo saúde-doença. Os conhecimentos 

enfatizados envolvem as diversas áreas da saúde, divididas em 4 Módulos 

distintos, apresentados em cada encontro. Em cada módulo, atividades 

teóricas são associadas às práticas, garantindo maior eficácia no ensino de 

saúde. No primeiro encontro, o foco será Anatomia, com exposição de modelos 

anatômicos e de principais doenças e seus sítios de desenvolvimento. O 

segundo, baseado nos Cuidados Pessoais, englobará higiene pessoal e a 

alimentação saudável, com estímulo à produção de material educativo. 

Posteriormente, Sexualidade será abordada, desde as doenças sexualmente 

transmissíveis até questões polêmicas como o aborto, instante em que haverá 

um júri-simulado. O último encontro trará aos alunos as questões recorrentes 

envolvendo as drogas, contendo uma encenação teatral sobre o tema como 

atividade prática. Portanto, os objetivos principais deste projeto concentram-se 

em resgatar, repassar e discutir informações de saúde com as comunidades 

escolares selecionadas, de modo a garantir a intersetorialidade, romper o 

isolacionismo profissional e permitir a integração de políticas públicas voltadas 

à saúde 
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SAÚDE DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS 

Silvia Cristina Viana Silva Lima 

O Projeto de Extensão 'Atenção Integral às Pessoas Vivendo com AIDS/DST's' 

tem como objetivo principal atuar no atendimento aos portadores destas 

patologias, com orientação de profissionais da área; além de trabalhar com 

grupos populacionais em maior vulnerabilidade relacionados à DST/AIDS nas 

comunidades, proporcionando a formação de grupos de estudo nesta área. 

Outro ponto de destaque é a promoção de cursos, palestras e seminários, no 

intuito de estender o conhecimento aos demais estudantes da área de saúde. 
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SAÚDE E MEIO AMBIENTE: AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO COMÉRCIO 

DE CARNES NAS FEIRAS E MERCADOS LIVRES 

Sueli de Souza Costa 

As carnes e seus subprodutos, são fontes de alimentos em todo mundo. 

Quando expostas a temperatura ambiente (especialmente em feiras e 

mercados que apresentam condições higiênicas e sanitárias precárias, 

caracterizando-se como risco a saúde pública), oferecem meio ideal para 

desenvolvimento e multiplicação de microrganismos que podem gerar surtos 

alimentares. A Organização Mundial de Saúde destaca que as doenças de 

origem alimentar são o maior problema de saúde do mundo. Assim, estratégias 

são necessárias para prevenção, avaliação e gerenciamento dos riscos à 

segurança alimentar. A utilização de práticas educativas como estratégia na 

prevenção tem o objetivo melhorar o conhecimento dos 

comerciantes/consumidores, e incentiva à adoção de hábitos de vida 

saudáveis. Este projeto presta serviços à comunidade; levando às feiras e 

mercado de Pinheiro-MA, informações sobre saúde e meio ambiente, com foco 

em contaminação alimentar, especialmente oriundas de carnes expostas, 

visando a prevenção e desenvolvimento de práticas para vida saudável. 

Proporciona aos alunos antecipação e ampliação do conhecimento, integrado à 

realidade da população; e treinamento para os Agentes Comunitários de 

Saúde, possibilitando orientação sobre higiene alimentar, para que sejam 

multiplicadores, visando prevenção às DTAs na comunidade. Público alvo: 

comerciantes de carne em feiras e mercado livre, consumidores, familiares, 

ACS, gestores e comunidade. Utiliza-se de distribuição de folders, palestras, 

vídeos, etc, sobre assuntos relacionados à comercialização da carne, e 

prevenção das DTAs. O impacto esperado relaciona-se à melhora da QV da 

população, prevenção do surgimento DTAs, e melhora da higiene e exposição 

de carnes e derivados em feiras e mercados do município. 
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SAÚDE OCUPACIONAL DOS TRABALHADORES DA UFMA-CCSST: UMA NOVA 

PERSPECTIVA. 

Cecilma Miranda de Sousa Teixeira 

A proposta, tem seu alvo desenvolver atividades com todos os trabalhadores 

da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) do Centro de Ciências Sociais 

Saúde e Tecnologia (CCSST) com vistas à promoção de saúde preventiva das 

doenças ocupacionais, incluindo levantamento de informações gerais sobre a 

saúde, qualidade de vida e satisfação no trabalho, para direcionar atividades de 

interesse dos envolvidos. Dentre as ações propostas, destacam-se reuniões 

com trabalhadores pra palestra educativas sobre ergonomia, doenças 

ocupacionais, aferição da PA, teste de glicemia, ginástica laboral, dança, 

caminhada, alongamentos e integração do grupo com aulas de aeróbica. A 

periodicidade prevista será semanal para os 2 Campi do CCSST. Além disso 

integrar os trabalhadores na organização dos eventos, indicando palestrantes 

quando necessário, suas necessidades e relatos da apreciação do estado da 

arte, ou seja: do seu grau de satisfação para nortear adequações no decorrer 

do projeto, desde que não altere a sua essência. O interesse pela abordagem 

com a saúde ocupacional, partiu com a disciplina Saúde do trabalhador e 

devido a identificação da necessidade de maior interação entre os 

trabalhadores. Pois, embora exista na Pró-Reitoria de Recursos Humanos-PRH 

um setor destinado para tratar da saúde dos trabalhadores, as ações realizadas 

se limitam à capital (São Luís), ficando o continente privado do benefício que 

estas ações promovem. Apesar de estender a participação nestas ações a todos 

os profissionais da UFMA, para sua inclusão a necessidade de deslocamento o 

que implica em ônus para os trabalhadores. 
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TOUR PEDAGÓGICO NOS LUGARES MEMÓRIA 

Klautenys Dellene Guedes Cutrim 

O projeto de extensão Tour Pedagógico nos lugares memória, tem por 

finalidade identificar a importância dos lugares memória para o 

desenvolvimento do turismo cultural de São Luís, através da formatação 

roteiros turísticos sobre o patrimônio cultural baseados nos lugares memória 

sacralizados pelo olhar da comunidade de terceira idade, e por meio de oficinas 

ministrada para professores de ensino fundamental das instituições de ensino 

localizadas no Centro Histórico de São Luís. A inserção da comunidade no 

projeto em questão será na transmissão da memória para os mais jovens 

através dos relatos dos fatos ocorridos, assim como, o resgate de lembranças 

consideradas esquecidas juntos aos mais vividos de forma oral sendo 

enriquecida com imagens (estas recolhidas em “acervo” com a colaboração da 

comunidade) despertando desta forma a memória do lugar. É necessário, 

portanto, conhecer os potenciais do espaço no qual a atividade turística será 

desenvolvida sob a perspectiva da comunidade, sendo assim, a realização de 

tours pedagógicos nos lugares de memória torna-se um instrumento de 

sensibilização e de valorização do patrimônio cultural. A partir deles, os 

participantes ampliarão a sua visão sobre os aspectos da história, da cultura e 

das tradições locais, vislumbrando sua preservação. O projeto em questão, foi 

aprovado no edital nº 21/2012 – Bex, da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 

Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Maranhão – FAPEMA-MA. Na 

Universidade Federal do Maranhão o projeto está tramitando. 
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USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS EM IMPERATRIZ: AÇÕES 

EDUCATIVAS E PROMOCAO DE SAÚDE 

Aramys Silva dos Reis 

O uso de plantas medicinais é uma prática comum no cotidiano da população 

mundial. Embora as plantas para uso medicinal sejam consideradas como 

terapêuticas, muitas vezes seu uso pode ocasionar toxicidade nos usuários, 

principalmente quando ocorre o uso inadequado. Este projeto tem como 

objetivo central promover ações de educação e orientação para utilização 

consciente de plantas medicinais em comunidades atendidas na Unidade 

Básica de Saúde Milton Lopes. Assim, serão realizados palestras, rodas de 

conversa, oficinas de elaboração de cartilhas, bem como oficinas sobre formas 

de utilização e indicação de plantas medicinais na Unidade Básica de Saúde. As 

ações serão realizadas com jovens e adultos provenientes de comunidade 

atendida no entorno da Unidade Básica de Saúde Milton Lopes e Agentes 

comunitários de Saúde desta UBS. Também será realizada uma pesquisa com 

finalizar de identificar as principais plantas utilizadas por esta população e 

assim, permitindo a elaboração de um plano de ação, visando o uso racional 

destas. Assim, o presente projeto tem como proposta inicial inserir estudantes 

do curso de medicina da UFMA no contexto da atenção básica, especificamente 

na promoção de ações que busque uma melhor qualidade de vida e efetividade 

no tratamento com uso de plantas medicinais, bem como estabelecer uma 

relação de diálogo com a comunidade capacitando-os um auto-conhecimento 

com relação ao uso de plantas medicinais. 
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VIGIASIFI: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA SÍFILIS CONGÊNITA 

Janaina Miranda Bezerra 

A sífilis congênita ainda persiste como um importante desafio para a saúde 

pública. No Brasil, mostra-se como um evento de alta magnitude com 

indicadores desfavoráveis. Para o o controle da sífilis congênita o 

estabelecimento das ações de vigilância epidemiológica deve ser encarado 

como uma estratégia direcionada e pautada no contexto epidemiológico local. 

O VIGIASIFI: vigilância da Sífilis Congênita foi implantado em 2014 por meio da 

concessão de duas bolsas de extensão e nasceu da necessidade do serviço de 

enfermagem do HRMI em melhor aplicar e adotar os protocolos já 

estabelecidos pelo Ministério da saúde e em realizar uma notificação criteriosa, 

promovendo uma assistência organizada, humanizada e direcionada as 

gestantes/puerperas e RN com teste sorológico positivo para que elas 

entendam a sua patologia, riscos e necessidades. E também, oportunizar aos 

parceiros destas gestantes/puerpera um aconselhamento sobre a doença e 

teste sorológico. O HRMI utiliza o teste não treponêmico como diagnóstico 

seguindo protocolo nacional. A puérpera e RN com sorologia positiva, no 

entanto, após o período de internação, não recebia orientações quanto ao 

acompanhamento da criança pelos próximos 18 meses de vida. O projeto visa a 

notificação, aconselhamento e orientações sobre a doença, como formas de 

diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Esta lacuna precisava ser 

preenchida e acreditamos que UFMA tem colaborado substancialmente para a 

melhoria da assistência dos pacientes com diagnóstico de Sífilis do HRMI. 

Entretanto, em um ano de implantação do projeto percebemos que ainda 

existe um longo percurso para estabelecimento de um fluxograma de 

atendimento. 
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VIOLÊNCIA E SAÚDE: UM DEBATE A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE 

TRABALHADORAS(ES) RURAIS MARANHENSES 

Viviane de Oliveira Barbosa 

O projeto visa oferecer oficinas de formação para trabalhadoras(es) rurais do 

Médio Mearim maranhense e a produção de uma cartilha informativa aborde 

os principais problemas de saúde e as situações de violência enfrentados por 

quebradeiras de coco babaçu dos povoados Pau Santo e São Manoel, em Lago 

do Junco (MA). Sua finalidade é orientar homens e mulheres no sentido da 

prevenção à violência e de cuidados com a saúde, partindo de debates que 

sirvam como suporte para que reivindiquem melhores condições de saúde e 

promovam um enfrentamento adequado às diversas formas de violência. A 

questão da saúde é um ponto nodal desta ação posto que esses povoados não 

apresentam atendimento de saúde e os trabalhadores são impossibilitados de 

tratar de doenças e/ou de ter acesso a informações e medidas de prevenção. A 

discussão sobre a violência e acerca do empoderamento das mulheres rurais 

no combate a esse problema é também relevante posto que muitas deles 

afirmar terem sido violadas em seus direitos de integridade física dentro 

mesmo de seu lar por seus cônjuges e pessoas mais próximas. Interessa 

abordar o tema da perda da saúde decorrente de traumas, medos e angústias, 

de processos de violência os mais variados. 

 



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC 
 

Cidade Universitária Dom Delgado ∙ CEB VELHO 
Av. dos Portugueses, 1996 ∙ São Luís ∙ Maranhão ∙ CEP 65080-805 

Tel:(98) 3272 8601 

VIVER BEM COM OSTEOPOROSE - PROJETO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO AO 

PACIENTE 

Maria do Carmo Lacerda Barbosa 

O projeto Viver Bem com Osteoporose busca oferecer à comunidade um 

programa de educação e assistência direcionado a pacientes com osteoporose, 

visando à redução das limitações e a melhoria na qualidade de vida dos 

mesmos, prestação de maiores esclarecimentos sobre diagnóstico, prognóstico 

da doença e assistência à adesão ao tratamento, promovendo manutenção do 

estado físico dos pacientes e possibilitando maior controle das eventuais 

complicações sistêmicas. O projeto é vinculado ao Ambulatório de 

Reumatologia - CEMESP, e ao Ambulatório de Ginecologia do HUMI-UFMA, e 

promoverá ações extensionistas de atendimento clínico ambulatorial, 

tratamento e acompanhamento do paciente com Osteoporose. Serão 

promovidas consultas mediante médico Reumatologista com direcionamento 

para pacientes com Osteoporose e com médico ginecologista para afecção de 

osteoporose pós-menopausa, a fim de promover diagnóstico, manejo clínico e 

tratamento farmacológico, não farmacológico e reabilitação do doente 

portador de Osteoporose. Promover, ainda, palestras sobre quando e como 

suspeitar da doença e encaminhar para o serviço apropriado, buscando a 

orientação dos pacientes a respeito de sua doença, uso correto da medicação, 

medidas para diminuição das exacerbações e qualidade de vida. No âmbito do 

ensino, serão proporcionados aos estudantes de Medicina, Enfermagem, 

Nutrição, Farmácia e Psicologia da UFMA a integração dos conhecimentos 

teóricos e práticos adquiridos durante o curso. Além do atendimento, haverá 

sessões clínicas com discussão dos principais casos abordados, seminários e 

planejamento/desenvolvimento do projeto. Os dados obtidos do Projeto de 

Extensão serão utilizados para o desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão 

de Cursos de Graduação, Cursos de Pós-Graduação e na produção científicas da 

Instituição. 

 

 


