
11.° CONEX – Pôster / Produto/ Oficina – Resumo 

 

1 

ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

PROJETO RONDON - EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA CIDADE DE SÃO RAIMUNDO NONATO / 

PIAUÍ 

 
AGUIAR, Bianca Fontana

1
 

ARAÚJO, Naira Camila Fernandes Dantas de
2
 

OLIVEIRA, Maysa Cristina Ribeiro de
3
 

LOPES, Mario Cezar
4
 

 

 
RESUMO – O município de São Raimundo Nonato / PI contemplado pelo Projeto Rondon Operação 
Canudos/2013, abrange uma área de 2.416 km², localizada na região nordeste do Brasil, contendo 
uma população de 33.148 habitantes sendo 11.075 da área rural e IDH de 0,681. Possui índices 
elevados de doenças infectocontagiosas, como dengue e leishmaniose, além de saneamento básico 
precário, o que não contribui para a saúde da população. A cidade também possui alta taxa de 
acidentes automobilísticos. Com tais dados epidemiológicos, tornou-se possível a realização de 
oficinas direcionadas para a educação em saúde e assim também permitir  uma  vivência  dos  
acadêmicos  com uma realidade distinta. Trata-se de um estudo de  campo, de característica 
qualitativa, realizado no município de São Raimundo Nonato, Piauí, pela equipe do Projeto Rondon 
da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Foram desenvolvidas oito oficinas, no período de 15 a 
25/01/2013, em escolas da área rural e urbana, em salas de aulas em situação precária, os temas 
foram abordados valorizando os princípios culturais da região, os quais foram sobre saúde do 
homem, gravidez na adolescência, drogas, doenças sexualmente transmissíveis, higiene bucal, 
primeiros socorros, doenças endêmicas, resíduos e infecções hospitalares, atenção à saúde da 
família, houve uma revisão bibliográfica prévia para a montagem das aulas; além dessas ações, foi 
visto a necessidade de realizar uma mobilização da comunidade para o recolhimento do lixo, e evitar 
o acúmulo do mesmo, prevenindo doenças, como dengue entre outras, tal ação foi realizada por meio 
de uma passeata ecológica. Os materiais didáticos utilizados foram: data show, cartazes, cartilhas 
educativas, materiais didáticos diversos. Com estas atividades pode-se perceber a importância de 
realizar projetos de extensão visando a educação em saúde proporcionando assim uma melhoria 
para a qualidade da população e uma experiência profissional aos acadêmicos. 
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