UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - CCO/ UFSJ – MEDICINA
PLANILHA GERAL - PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO: ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE II.
PIESC II – SEGUNDO ERE - 25/01 a 17/04/ 2021

MÊS

DIA

HORÁRIO

AULA

TURMA

JANEIRO

26
QUARTA

13h30 min às
17h05min

Teórica

A/B/C

BR

02
TERÇA

13:30 às
17:05

Prática

03
QUARTA

13:30 às
17:05

Prática

A/B

09
TERÇA

13:30 às
17:05

Prática

C

10
QUARTA

13h30min às
17h05min

Prática

A/B

23
TERÇA

13h30min às
17h05min

Prática

C

24
QUARTA

13:30 às
17:05

Prática

A/B

C

I
LFEVEREIR
O

ATIVIDADE

LOCAL

PROTOCOLOS

RESPONSÁVEL

Aula Inaugural com o coordenador do PIESC ll: Apresentação
do cronograma do PIESC ll, de protocolos, pactos de trabalho,
introdução ESF, área de abrangência, distribuição de turmas nas
ESF’s e métodos de avaliação.

UFSJ
203 B

TODOS

Jussara / Guilherme /
Werner / Helder

Apresentação da disciplina, dos alunos, da equipe da ESF,
professor e preceptores e campos de prática. Acolhimento dos
alunos, explicação e pactuação sobre as realizações práticas,
conhecimento da estrutura e processo da ESF, Identificação das
categorias profissionais que trabalham na ESF e suas funções,
conhecimento dos formulários de registro diário da saúde da
criança. Divisão de subgrupos conhecimento da área de
abrangência da ESF e riscos ambientais para a saúde
Apresentação da disciplina, dos alunos, da equipe da ESF,
professor e preceptores e campos de prática. Acolhimento dos
alunos, explicação e pactuação sobre as realizações práticas,
conhecimento da estrutura e processo da ESF, Identificação das
categorias profissionais que trabalham na ESF e suas funções,
conhecimento dos formulários de registro diário da saúde da
criança. Divisão de subgrupos conhecimento da área de
abrangência da ESF e riscos ambientais para a saúde

ESF E ÁREA DE
ABRANGÊNCIA

01 / 02 e 07

ESF E ÁREA DE
ABRANGÊNCIA

01 / 02 e 07

Triagem de acuidade visual e auditiva

CMEI OU ESCOLA

09 e 22

Guilherme

Triagem de acuidade visual e auditiva

CMEI OU ESCOLA

09 e 22

Jussara / Werner

ESF e DOMICÍLIOS

04, 08, 11, 12 e
17.

Guilherme

Introdução à consulta do adulto e criança. Assistência domiciliar: a
visita domiciliar. Apresentação pela equipe do PSF sobre imunização
(rede de frios, organização e limpeza da sala de vacinas, formulários).
Como planejar uma campanha de vacinação. Apresentação de
Ecomapa.
Introdução à consulta do adulto e criança. Assistência domiciliar: a visita
domiciliar. Apresentação pela equipe do PSF sobre imunização (rede de
frios, organização e limpeza da sala de vacinas, formulários). Como
planejar uma campanha de vacinação. Apresentação de Ecomapa.

ESF e DOMICÍLIOS

04, 08, 11, 12 e
17.

Guilherme

Jussara / Werner

Jussara / Werner

02
TERÇA

03
QUARTA

13:30 às
17:05

Prática

13h30min às
17h05min

Prática

C

A/B

09
TERÇA

13h30 min às
17h05 min

Prática

C

10
QUARTA

13h30min às
17h05min

Prática

A/B

13h30min às
17h05min

Prática

C

13h30min às
17h05min

Prática

A/B

MARÇO

16
TERÇA
17
QUARTA

Educação para a saúde - orientação de estimulação do
desenvolvimento neuromotor- visita domiciliar
Puericultura - aplicar escalas para pesquisa de desenvolvimento
neuropsicomotor e de linguagem na criança e anotar no CSC –
Escalas de Denver em crianças de 0 a 2 anos.
Puericultura - pesquisar os reflexos e sinais de maturidade
motora
Educação para a saúde - orientação de estimulação do
desenvolvimento neuromotor- visita domiciliar
Puericultura - aplicar escalas para pesquisa de desenvolvimento
neuropsicomotor e de linguagem na criança e anotar no CSC –
Escalas de Denver em crianças de 0 a 2 anos.
Puericultura - pesquisar os reflexos e sinais de maturidade
motora

Puericultura - aplicar escalas para pesquisa de desenvolvimento
neuropsicomotor e de linguagem na criança e anotar no CSC –
Escala de Denver em crianças de 2 a 6 anos. Colher a história do
desenvolvimento neuromotor, afetivo, social e de linguagem.
Puericultura: aplicação de escalas de desenvolvimento afetivo,
social e de linguagem. Educação para a saúde - orientação de
estimulação ao desenvolvimento psicossocial e de linguagem.
Visita técnica ao CMEI. Identificação de riscos de acidentes na
escola, domicílio e espaços de lazer, identificar condutas de risco
para acidentes Antropometria de uma turma de alunos e
subjetividade.
Puericultura - aplicar escalas para pesquisa de desenvolvimento
neuropsicomotor e de linguagem na criança e anotar no CSC –
Escala de Denver em crianças de 2 a 6 anos. Colher a história do
desenvolvimento neuromotor, afetivo, social e de linguagem.
Puericultura: aplicação de escalas de desenvolvimento afetivo,
social e de linguagem. Educação para a saúde - orientação de
estimulação ao desenvolvimento psicossocial e de linguagemVisita técnica ao CMEI. Identificação de riscos de acidentes na
escola, domicílio e espaços de lazer, identificar condutas de risco
para acidentes Antropometria de uma turma de alunos e
subjetividade..

Educação para a saúde - orientação de estimulação ao
desenvolvimento psicossocial e de linguagem- visita domiciliar
Educação para a saúde - orientação de estimulação ao
desenvolvimento psicossocial e de linguagem- visita domiciliar

ESF e
DOMICÍLIOS

13, 14, 15, 16 e
17

ESF e
DOMICÍLIOS

13, 14, 15, 16 e
17

ESF, CEMEI ou
Escola

3, 5, 6, 13,
14,15 e 16.

ESF, CEMEI ou
Escola

3, 5, 6, 13,
14,15 e 16.

ESF e DOMICÍLIOS

14, 15 e 16

Guilherme

ESF e DOMICÍLIOS

14, 15 e 16

Jussara / Werner

Guilherme

Jussara / Werner

Guilherme

Jussara / Werner

MARÇO

23
TERÇA

13h30min às
17h05min

24
QUARTA

13h30min às
17h05min

30
TERÇA

13:30 às
17:05

31
QUARTA

06
TERÇA

13h30min às
17h05min

Prática

C

A/B
Prática

Prática

C

Prática

A/B

Visita domiciliar para as crianças de risco antropométrico do
CEMEI. Educação para a saúde (em crescimento e alimentação
para responsáveis pela criança no atendimento, e outros tópicos
anteriormente trabalhados) visita domiciliar.
Visita domiciliar para as crianças de risco antropométrico do
CEMEI. Educação para a saúde (em crescimento e alimentação
para responsáveis pela criança no atendimento, e outros tópicos
anteriormente trabalhados) visita domiciliar.

Coleta de história ginecológica e orientação individual sobre
planejamento familiar para mulheres gestantes ou não. Seguido
por Educação para a saúde – orientação de planejamento familiar
em nível coletivo – informar sobre métodos existentes e locais de
atendimento e DST's (grupo operativo).
Coleta de história ginecológica e orientação individual sobre
planejamento familiar para mulheres gestantes ou não. Seguido
por Educação para a saúde – orientação de planejamento familiar
em nível coletivo – informar sobre métodos existentes e locais de
atendimento e DST's (grupo operativo).

ESF e DOMICÍLIOS

10, 17 e 18.

Guilherme

ESF e DOMICÍLIOS

10, 17 e 18.

Jussara / Werner

ESF e CMEI

19 e 20

Guilherme

ESF e CMEI

19 e 20

Jussara / Werner

ESF ou ESCOLA

6 e 18

Guilherme

6 e 18

Jussara / Werner

TODOS

Jussara / Werner /
Guilherme / Helder

Educação para a saúde. Orientação em higiene, alimentação e
crescimento aos funcionários do CEMEI ou Escolas e crianças, e
13h30min às
17h05min

Prática
C

ABRIL
07
QUARTA

13:30 às
17:05

Prática

A/B

14
QUARTA

13h30min às
17h05min

Apresentação

A/B/C

acidentes: Suporte Básico de Vida em atendimento à PCR,
Politraumatismo, Afogamento, Aspiração de Corpo Estranho,
Picadas de Animais Peçonhentos e Contatos com Animais
Transmissores da Raiva. (grupos operativos)
* Entrega de relatórios de acidentes, campanha contra acidentes.
Educação para a saúde. Orientação em higiene, alimentação e
crescimento aos funcionários do CEMEI ou Escolas e crianças, e
acidentes: Suporte Básico de Vida em atendimento à PCR,
Politraumatismo, Afogamento, Aspiração de Corpo Estranho,
Picadas de Animais Peçonhentos e Contatos com Animais
Transmissores da Raiva. (grupos operativos)
* Entrega de relatórios de acidentes, campanha contra acidentes.

Seminário Final do PIESC ll

ESF ou ESCOLA

UFSJ
203 B

Vejam abaixo os professores, unidades e endereços.
LOCAIS:
Turma A - Prof: Jussara - ESF Nª Srª das Graças - Rua José Afonso Micheline, N° 685 N. S. das Graças. Tel: 32212127 e 32154307 – Quarta-feira.
Turma B e C – Prof: Werner e Guilherme - ESF Santos Dumont - R. Lírio do Vale 191. Santos Dumont. Tel: 32153674- Quarta e Terça-feira respectivamente.
COORDENAÇÃO: HELDER ANGELO TANOS LACERDA

