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Resumo
O Núcleo de Estudos, diagnósticos e ações
em saúde do UNIFESO visa organizar,
sistematizar e coordenar as ações de
Integração Ensino-Trabalho-Cidadania dos
cursos da área da saúde do UNIFESO (e
demais cursos interessados) a partir das
realidades situacionais de saúde do município de Teresópolis e da
Região Serrana. Ele foi criado a partir de uma demanda dos serviços
de saúde da região, em reunião da CIES Serrana, em dezembro de
2015. O NDS é uma das diversas formas que a FESO e o UNIFESO têm
de se comunicar com a sociedade de sua região e ajudar a
transformar a realidade na qual se encontra.

Entenda como
você poderá
contar com o
NDS no ano de
2017

O NDS escolheu atuar via dois projetos: o
PIEx NDS (Ações de cunho comunitário e de
extensão) e a Monitoria Intercursos NDS.
Fique atento à programação disponível no
site do UNIFESO, no facebook do CCS e
participe!

Entre em contato com o NDS – tire
suas dúvidas, envie suas sugestões!

nds.ccs@unifeso.edu.br

Temas que
serão
trabalhados
em 2017

Febre Amarela, H1N1, Zyca, Dengue e
Chikungunya; Indicadores de Saúde da Região
Serrana – RJ;

As diretrizes curriculares dos cursos da área da saúde
preconizam que todos os profissionais de saúde sejam
formados com vistas a suprir as necessidades do perfil de
profissional da área da saúde que o país precisa. O
objetivo das diretrizes curriculares é construir perfil
acadêmico e profissional com competências, habilidades e
conteúdoque alcancem o dito acima, ou seja, que sejam
contemporâneos. Para alcançar este objetivo e levar com
isso mais qualidade e resolutividade no Sistema Único de
Saúde (SUS), considerando a históriado processo da
Introdução
Reforma Sanitária Brasileira, a formação de recursos
e
humanos para as profissões da área da saúde deve pautarJustificativa
se no entendimento que saúde é um processo de trabalho
coletivo, multiprofissional, do qual surge a prestação de
cuidados de saúde.Considera-se neste sentido que a
discussão de situações reais de saúde e doença com
estudantes é de extrema importância e devem pautar as
ações de saúde que o UNIFESO faça junto aos Gestores
Públicos. Vale ressaltar o que se descreve nos Projetos
Pedagógicos do Cursos do CCS e a forma como norteia-se
a formação a partir da estratégia de Integração EnsinoTrabalho-Cidadania (IETC).
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Justificativa Considerando as necessidades das DCNs e de
diversificar as atividades de extensão disponíveis
para os estudantes, bem como focar o trabalho
dos cursos do CCS ao encontro da missão
institucional, este núcleo, aprovado em Conselho
de Centro, conta com a participação de estudantes
de todos os cursos do CCS e caracteriza o início
das atividades de implantação do núcleo de
estudos em saúde pública no UNIFESO.

Objetivos









Atuar de forma propositiva e promotora de
saúde em temas contemporâneos que afetem a
comunidade acadêmica e municipal
Analisar a situação de saúde do município de
Teresópolis e da região Serrana anualmente;
Identificar e Interpretar as principais causas de
morbidade em Teresópolis e na região Serrana
anualmente;
Ampliar o estudo dos indicadores de saúde entre
estudantes e professores no UNIFESO;
Apresentar os resultados do NDS aos gestores
municipais de saúde da Região Serrana, no
âmbito da CIR/Serrana e dos Conselhos
Municipais de Saúde.

Metodologia O DATA-SUS será a plataforma base para o
trabalho, de onde serão retirados todos os dados
para posterior análise estatística utilizando o
programa Excel Windows 2013. Após a
sistematização dos dados e de sua análise, ações
em saúde serão propostas e realizadas em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho
Municipal de Saúde.

Público alvo

Resultados
esperados

Estudantes dos Cursos da Área de Saúde do UNIFESO,
cidadãos Teresopolitanos

 Ampliação da discussão de situações de Saúde
Pública no UNIFESO;
 Melhoria dos Indicadores de Saúde da Região
Serrana;
 Construir uma agenda de continuidade das
atividades de promoção à saúde do UNIFESO.
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Plano de
trabalho
dos
estudantes
vinculados
ao núcleo
via
projetos:

Os alunos colaboradores do núcleo, seja
pelo projeto de monitoria ou pelo de
extensão deverão, ativamente, participar
das etapas do trabalho que nos levem a
colocar em prática contínua e
sistematicamente os objetivos do NDS. Mais
especificamente, deverão:
1. Comparecer às reuniões semanais
com as Coordenações dos projetos;
2. Ocupar-se por 8h semanais ao
levantamento de dados, avaliados
em função dos resultados
apresentados semanalmente;
3. Participar das reuniões de Conselhos
Municipais de Saúde, CIES e CIR,
conforme agendamento da
coordenação;
4. Elaborar as apresentações dos
resultados;
5. Participar do planejamento e das
ações de promoção de saúde.

Plano de
trabalho dos
estudantes
vinculados ao
núcleo via
projetos:

6. Participar das ações de
promoção à saúde.
7. Se responsabilizar pelas
linhas de cuidado montadas a
partir das intervenções e
organizar os
encaminhamentos.
8. Apresentar trabalho científico
relacionado ao seu papel no
NDS no CONFESO.
9. Atuar com ética e decoro
profissional durante todas as
atividades.
10. Respeitar e aprender com as
especificidades e diferenças
dos demais estudantes dos
cursos do CCS.
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Anotações:_________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Qualquer dúvida entre em contato!
Prof Mariana Arcuri e Claudia Vicente

