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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES – Janeiro a Dezembro/2020 

(Com entrega até 29/01/2021) 
 
Esse formulário visa subsidiar a elaboração dos Relatórios Institucionais UEA 2020. O gestor 
responsável deve contribuir para a consolidação de dados e informações. 
 
A. IDENTIFICAÇÃO 
Unidade: 
UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE – UnATI/UEA 
Dirigente da Unidade: 
DR. EULER ESTEVES RIBEIRO 
Coordenações Vinculadas: 
COORDENAÇÃO DE ENSINO 
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 
COORDENAÇÃO DE PESQUISA 
COORDENAÇÃO DA POLICLÍNICA GERONTOLÓGICA 
GABINETE REITOR 

 

B. ATIVIDADES – COORDENAÇÃO DE ENSINO 
1) Apresentação  

No dia 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de Coronavírus no Brasil, mais 
precisamente na cidade de São Paulo. 
Em 13 de março deste ano de 2020, a cidade de Manaus registrou seu primeiro caso da doença 
e imediatamente a UnATI suspendeu suas atividades, a princípio, por 4 semanas. 
O que se vivenciou depois disso foram os efeitos de uma pandemia, com restrições a circulação, 
ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e isolamento social; todas essas medidas 
para minimizar o surto da doença que se alastrava e colocava o Amazonas no ranking dos 5 
estados com maior número de casos do Brasil. 
Desde março, a maioria dos servidores da UnATI tem trabalhado no modelo “home office”, 
realizando de casa as tarefas propostas e inovando com atividades como lives em redes sociais, 
webpalestras, campanhas educativas, reuniões remotas e vídeo-aulas, contribuindo para 
cumprir as orientações preconizadas pela Organização Mundial de Saúde- OMS e pelo governo 
do Estado do Amazonas. 
Desse modo, o relatório de atividades da Coordenação de Ensino contempla ações presenciais 
e remotas e descreve todas as atividades executadas no período de pandemia contemplado o 
período de janeiro a dezembro de 2020, já que a partir do dia 01 de julho, os servidores da 
coordenação de ensino voltaram às atividades presenciais, mantendo, porém, as atividades 
remotas em andamento, tendo sido verificada assertividade das atividades remotas para seu 
público-alvo composto por pessoas idosas, cuidadores de idosos, familiares, profissionais e  
estudantes. 
Desde a sua criação, a UnATI vem se estabelecendo como instituição de referência nas 
questões ligadas ao processo de envelhecimento humano e seus vieses e nesse momento tão 
atípico, intensificaram-se as medidas de proteção e cuidado com a saúde da população idosa, 
daí a necessidade de permanecer com as orientações de isolamento social para essa categoria 
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populacional. 
Ressalta-se que as atividades de Capacitação em Gerontologia da UnATI/UEA têm como base o 
que é preconizado pela Política Nacional do Idoso, Lei nº 8842/1994: 
Art. 10. Na implementação da política nacional do idoso, são competências dos órgãos e 
entidades públicos: 
        I - na área de promoção e assistência social: 
        [...] 
e) promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso 
 
Baseado no contexto acima exposto, cabe à Coordenação de Ensino disseminar o 
conhecimento em Gerontologia e Geriatria com enfoque nos vieses biopsicossociais do 
envelhecimento humano através de cursos de capacitações de curta e longa duração, curso de 
formação do Educador Social do Envelhecimento, palestras e campanhas educativas, curso de 
especialização em Gerontologia e Saúde do Idoso e programas de preparação para 
aposentadoria para públicos variados, entre os quais profissionais, estudantes, pessoas idosas e 
seus familiares e cuidadores,  servidores públicos e demais interessados. 
Portanto, seguindo o que lhe compete, as atividades da Coordenação de Ensino focaram-se na 
promoção de atividades destinadas à disseminação de informações importantes por 
profissionais qualificados e atualizados e ações de promoção de saúde e prevenção de doenças 
crônicas diversas, como também as relacionadas à Covid-19, como os cuidados necessários e 
suas consequências para a pessoa idosa. 

 
2) Outras informações de Destaque: 

Várias atividades e parcerias com outras instituições já existentes e/ou planejadas para 
continuidade no ano de 2020 não foram possíveis acontecer em razão da pandemia pela 
Covid-19, a exemplo do Programa de Preparação para a Aposentadoria com a UEA e a do 
Programa Vida Ativa da SEAD, do Curso de Formação do Educador Social do Envelhecimento, 
cujo processo seletivo chegou a ser realizado e outros novos projetos como o da “UnATI na Sua 
Comunidade”. Entretanto, para 2021 já foram estabelecidas algumas estratégias para a oferta 
de atividades remotas destinadas à retomada dessas parcerias e ações, tendo em vista a 
incerteza do retorno das atividades presenciais em curto ou médio prazo. 
 

 
3) Detalhamento das atividades/serviços e projetos desenvolvidos no ano de 2019 
ATIVIDADE 1:  

Título da Atividade  
Webpalestras sobre Noções Básicas em Gerontologia 
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Descrição 
Realização de webpalestras em parceria com a Telessaúde da UEA, transmitidas pelo aplicativo 
Mano, IPTV e YouTube, sobre temas variados destinadas à sociedade em geral acerca de 
noções básicas sobre o envelhecimento como um processo natural, individual, progressivo e 
irreversível e sobre a velhice, sempre reforçando se tratar de uma etapa normal do 
desenvolvimento humano, na qual as doenças crônicas podem ser controladas e a cidadania 
exercida,  permitindo às pessoas idosas viver com qualidade, livre de preconceito ou qualquer 
outra forma de discriminação. 
Todas as webpalestras tiveram tradução simultânea na língua brasileira de sinais (LIBRAS) pela 
tradutora Geiciane Castro Campos, como forma de ampliar o acesso às informações por um 
público variado.  
As profissionais especialistas em Gerontologia Andreia Pitombo e Iana Ferreira ficaram 
responsáveis por oferecer suporte aos palestrantes presencialmente e viabilizar todos os 
procedimentos para a oferta de cada webpalestra. 

Objetivo  
Disseminar informações diversas relacionadas à saúde, à cidadania, à segurança, à educação e 
aos direitos humanos, visando a manutenção da independência e da autonomia da pessoa 
idosa e o autocuidado para o envelhecimento saudável. 

Público Alvo  
Pessoas Idosas, familiares, cuidadores, estudantes, profissionais, sociedade em geral. 
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Período de realização  
As 15 (quinze) webpalestras foram realizadas no período de junho a novembro de 2020, com 
carga horária de 1h cada, totalizando 30 horas ao final das atividades que foram ofertadas às 
quartas-feiras, quinzenalmente.  
 
Programação:  
 
1) Data: 24/06/2020 – Tema: Conceitos Básicos em gerontologia: “Conhecendo os termos 
básicos do envelhecimento”, palestrante Profa. MSc. Márcia Santoro; 

2) Data: 01/07/2020 – Tema: Dignidade Humana e Cidadania Plena na Terceira Idade: 
“Introdução à Defesa do Consumidor”, palestrantes Dra. Sígrid Pinheiro e Dr. Eduardo Paixão; 
 
3) Data: 08/07/2020 – Tema: Políticas públicas de Atenção ao Idoso: “Proteção social para a 
pessoa idosa”, palestrante Prof. Dra. Kennya Mota Brito; 

4) Data: 15/07/2020 – Tema: Direitos Humanos na Terceira Idade: “Consumo Seguro e Saúde”, 
palestrantes Dra. Sígrid Pinheiro e Dr. Eduardo Paixão; 

5) Data: 22/07/2020 – Tema: Epidemiologia do Envelhecimento: “O Brasil está envelhecendo, e 
agora?, palestrante  Enf. Esp. Elorides de Brito, das 15 às 16h; 

6) Data 22/07/2020 – Tema: Nutrição e Envelhecimento: “Alimentação Saudável para a 
longevidade”, palestrante Nutricionista David Reis, das 16 às 17h; 

7) Data: 05/08/2020 – Tema: Principais Síndromes Geriátricas: “O que acontece com a nossa 
saúde quando envelhecemos?”, palestrante Dra. Elisa Brosina; 

8) Data: 12/08/2020 – Tema: Direitos Humanos na Terceira Idade “Educação Financeira para 
Consumidores”, palestrantes Dra. Sígrid Pinheiro e Dr. Eduardo Paixão; 
 
9) Data: 19/08/2020 – Tema: Biologia do Envelhecimento “Como nosso corpo envelhece”, 
palestrante Dra. Verônica Azzolin; 

10) Data: 02/09/2020 – Tema: Educação Financeira “Planejando as finanças para um 
envelhecimento saudável”, palestrante Dra. Terezinha Lima; 

11) Data: 09/09/2020 – Tema:  Direito do Consumidor “Planejar para realizar sonhos” e 
“Dominando emoções e criando novos hábitos”, palestrantes Dra. Sígrid Pinheiro e Dr. 
Eduardo Paixão; 

12) Data: 23/09/2020 – Tema: Atividade Física e Envelhecimento “Porque é importante nos 
exercitar quando envelhecemos?”, palestrante Prof. Esp. Raimundo Araújo:; 

13) Data: 07/10/2020 – Tema: Psicologia do Envelhecimento “ Despertando a Memória da 
Pessoa Idosa e Psicologia do Envelhecimento “Demência e envelhecimento: O que precisamos 
saber?”, palestrantes Esp. Iana Ferreira e Esp. Andréia Pitombo; 

14) Data: 14/10/2020 – Tema: Módulo Cidadania do Vulnerável “Segurança nas redes sociais”, 
palestrante Dra. Sígrid Pinheiro; 

15) Data: 04/11/2020 – Tema: Saúde Bucal no Envelhecimento “A saúde começa pela boca”, 
palestrante Dra. Denise Machado. 
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Resultados obtidos  

As webpalestras sobre Noções Básicas em Gerontologia foram ministradas por profissionais 
experientes e qualificados, especializados em sua área de conhecimento e atuação, que 
trouxeram informações atualizadas e orientações imprescindíveis ao público idoso, seus 
familiares e cuidadores. 
A parceria com a Telessaúde da UEA permitiu o acesso da população local aos conteúdos, 
como também o alcance aos municípios do interior do Estado, tendo sido expressiva a 
participação do público dessas localidades. Além disso, o chat disponibilizado on line, de forma 
simultânea a cada apresentação, possibilitou a interação do público participante com o 
profissional ministrante, sendo possível tirar dúvidas e deixar contribuições pertinentes à 
temática abordada. 
Ressalta-se também a qualidade dos profissionais da Telessaúde, que foram extremamente 
cordiais e receptivos a todas as demandas da UnATI e do público das webpalestras, tendo 
inclusive se responsabilizado pela elaboração dos cards de divulgação cada atividade e 
também pela postagem dos mesmos nas redes sociais da UEA.  
Os conteúdos foram gravados e posteriormente disponibilizados no canal da instituição no 
YouTube. 
Dessa forma, o objetivo foi alcançado integralmente e a continuidade de tal parceria é de 
extrema relevância para a UnATI. 

Número total de beneficiários atendidos  
1172 participantes  
 

 

ATIVIDADE 2:  

Título da Atividade  
Lives do Projeto APRENDEMOS JUNTOS 
Descrição 
A palavra live tem origem na televisão a partir das transmissões ao vivo (Live Broadcasting)    via 
ondas de rádio (a famosa radiodifusão). Hoje, as lives acontecem em sua grande maioria através 
da internet e suas redes sociais como, por exemplo, facebook, instagram ou youtube e são como 
uma conversa organizada para que o convidado e seu interlocutor levem ao público informação 
e entretenimento.  
Escolheu-se utilizar o Facebook da instituição para a realização das lives pela familiaridade que o 
público já possuía com esse canal de comunicação, estando habituado a acessá-lo para 
verificação de informações e avisos.  
Dentro da programação buscou-se trazer convidados especialistas na área da gerontologia ou 
que tenham intimidade com esse “olhar gerontológico” tão necessário às abordagens dos temas 
relacionados ao envelhecimento. 
Os temas foram escolhidos inicialmente com base no cenário atual da pandemia pela Covid-19, 
diante da necessidade de abordar assuntos específicos para a orientação da população idosa e 
seus familiares sobre as formas de prevenção à doença, os cuidados com a higiene e as suas 
consequências para a saúde física e mental, esta última que pode ser fortemente afetada em 
decorrência do medo de contágio e do isolamento social indicado pelas autoridades de Saúde. 
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Entretanto outros temas variados foram abordados, como a aposentadoria, o testamento vital, 
violência contra a pessoa idosa, violência contra a mulher idosa, políticas públicas para idosos, 
espiritualidade, saúde do homem, entre outros.  
Transmitidas pelo Facebook da instituição permitiu a interação on line e ao vivo do público com o 
palestrante, cujas conversas foram mediadas pelas Profas. Kennya Mota e Márcia Santoro. 
Objetivo  
Disseminar informações diversas relacionadas aos cuidados com a saúde na pandemia pela 
Covid-19, além de orientações sobre a saúde de forma geral, sobre os serviços e atividades 
destinadas à pessoa idosa e as políticas públicas que lhe asseguram direitos variados. 

Público Alvo 
Pessoas Idosas, familiares, cuidadores, estudantes, profissionais, sociedade em geral 

Período de realização 
As 25 (vinte e cinco) lives foram realizadas no período de junho a dezembro de 2020, com carga 
horária de 1h cada, totalizando 25 horas ao final das atividades que foram realizadas às 
segundas-feiras, semanalmente, das 15 às 16h. 

Programação: 
Abaixo a programação das lives e seus respectivos convidados e visualizações: 

 Data 
Convidado Tema 

Visualizações (em 30 
de dezembro/2020) 

1  02/06/2020 Dra. Maíra Mendes – 
psicóloga, Dra. em 

Saúde Coletiva 

Como voltar aos 
poucos à vida 

“normal” em tempos 
de pandemia 

1100 

2  09/06/2020 Padre Hudson Ribeiro – 
psicólogo e Dr. em 

Ciências Sociais 

Espiritualidade em 
tempos de pandemia 

3100 

3  15/06/2020 Dra. Andrea 
Nascimento- Delegada 

Titular da Delegacia 
Especializada em Crimes 
Contra a Pessoa Idosa - 

DECCI 

Violência contra a 
pessoa idosa: um 

problema invisível? 

1400 

4  22/06/2020 Denise Machado – 
cirurgiã dentista e 

Especialista em 
Gerontologia 

Cuidando da saúde 
bucal 

2200  

5  29/06/2020 Ivo Emílio Jung – 
psicólogo e Doutor em 

Farmacologia 

Como lidar com as 
emoções na 
pandemia 

739 

6  06/07/2020 Dra. Ana Beatriz 
Werneck – médica 

especialista em 
Gerontologia  

Conversando sobre a 
sexualidade na 
terceira idade 

1700 

7  13/07/2020 Lílian Machado – 
assistente social, 

especialista e diretora 

O fazer teatral em 
época de isolamento 

social 

430 
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do grupo de Teatro 
Renascer 

8  20/07/2020 David Reis – 
nutricionista e 
Especialista em 

Gerontologia 

Comer bem e 
saudável pode ser 

fácil 

677 

9  27/07/2020 Dr. Euler Ribeiro e 
alunos idosos 

convidados 

Histórias de 
felicidade com os 
avós da FUnATI 

744 

10  03/08/2020 Jania Limeira e Edna 
Tavares – Educadoras 

sociais do 
Envelhecimento 

Educação social em 
tempos de pandemia 

405 

11  10/08/2020 Aline Padilha – 
psicóloga e Especialista 

em Terapia 
Comportamental  

Saúde mental: 
vencendo a 

depressão e a 
ansiedade 

387 

12  17/08/2020 Ítala Rodrigues – 
Diretora do Centro de 

Convivência do Idoso de 
Aparecida 

Centro de 
Convivência: retorno 

seguro e 
humanizado 

701 

13  24/08/2020 Socorro Gomes – 
professora Especialista 

em Gerontologia e 
consultora empresarial 

turística 

Lazer e 
entretenimento em 

tempos de pandemia 

844 

14  31/08/2020 Delegada Ivone 
Azevedo - Titular da 

Delegacia Especializada 
em Crimes contra a 

Mulher 

Toda mulher merece 
respeito: os desafios 
do enfrentamento à 

violência contra a 
mulher 

701 

15  14/09/2020 Dra. Karoline Rodrigues 
– médica geriatra 

Conversando sobre a 
Doença de Alzheimer 

1200 

16  21/09/2020 Dr. Eduardo Caetano – 
Delegado titular da 

Delegacia do 
Consumidor e 

Doutorando em 
Ciências Jurídicas 

Dra. Sigrid Pinheiro – 
advogada, Especialista 

em defesa do 
consumidor e 

Doutoranda em Ciências 
Jurídicas 

Consumo consciente 
e direito do idoso 

633 

17  28/09/2020 Regina Abrantes – 
pedagoga especializada 

33 anos de trabalho 
social com idosos do 

598 
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em projetos sociais e 
técnica em atividades 
sócioeducativas com 
grupos de idosos do 

Amazonas  

SESC/AM 

18  22/10/2020 Dr. Rodolfo Lobo e Dr. 
Ali Assad – Defensores 

Públicos 

RODA DE CONVERSA 
– Conheça a 

Defensoria dos 
Idosos 

512 

19  05/10/2020 Ketlen Nascimento – 
psicóloga, Especialista 

em Gerontologia e 
Musicoterapia 

Musicoterapia e 
qualidade de vida. 

947 

20  19/10/2020 Dra. Terezinha Lima – 
Mestre em 

Gerontologia e Dra em 
Processos Sociais e 

Políticos   

Educação Financeira 
para realização de 

sonhos 

423 

21  26/10/2020 Crismédio Costa e Ana 
Lúcia Silva - 

Ex-Conselheiros 
Nacionais da Pessoa 

Idosa  

Políticas Públicas 
para a Pessoa Idosa 

249 

22  09/11/2020 Dra. Sálvia Haddad – 
Advogada habilitada em 

Testamento Vital, 
Procuradora do Estado 

do Amazonas 

Testamento Vital e 
Diretivas 

Antecipadas de 
Vontade 

278 

23  17/11/2020 Dr. Sileno Fortes - 
Médico Geriatra 

Saúde do Homem: 
Cuidar-se também é 

coisa de homem 

362 

24  23/11/2020 Dra. Maria Olívia Simão 
-   

Pró-Reitora de 
Planejamento da UEA, 

Dra. em Biologia 

Aposentadoria: 
Como se preparar? 

281 

25  30/11/2020 Iara Lanza -  
Coordenadora 

Diocesana da Pastoral 
da Pessoa Idosa de 

Manaus - AM 

O trabalho da 
Pastoral da Pessoa 
Idosa em Manaus 

392 

 

Resultados obtidos  

Para a apresentação das lives foram convidados profissionais de alta qualificação e experiência 
na temática abordada. Defensores Públicos, Delegados de Polícia, Médicos, Psicólogos, Cirurgião 
Dentista, Gestores Públicos, Educadores Sociais, Advogados, Conselheiros Nacionais da Pessoa 
Idosa, entre outros, foram os profissionais que contribuíram com essa atividade que trouxe 
resultados bastante positivos e satisfatórios mediante a grande participação do público, mesmo 
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sendo ofertada de forma remota.  
Todos os vídeos das apresentações estão disponibilizados na página do Facebook da instituição, 
permitindo que sejam revistos ou acessados pelo público sempre que quiserem. Além de ser 
permitido o compartilhamento com seus amigos e familiares 

Número total de beneficiários atendidos  
21003 participantes  
 
 

ATIVIDADE 3:  

Título da Atividade  
Campanhas Educativas “Envelhecer? Eu Vou! Com Qualidade eu Posso! 

Descrição 
A Campanha “Envelhecer eu vou! Com qualidade, eu posso!” é realizada por meio de 
apresentações lúdicas envolvendo teatro e orientações com dicas básicas referentes aos 
cuidados com a saúde física e mental, bem-estar, autoestima, relacionamentos interpessoais 
voltadas as questões do envelhecimento. Um dos assuntos mais abordados refere-se aos 
cuidados mais importantes para a saúde e qualidade de vida que é a prática de atividade física 
para as pessoas idosas, pois são capazes de conduzi-los à superação de alguns empecilhos, sejam 
eles físicos ou sociais, além de se constituir numa experiência estética, pois lhe permite vivenciar 
gestos expressivos, tais como: andar, relaxar, dançar, alongar, dentre outros. 
Objetivo  
Sensibilizar a população amazonense de todas as idades para as questões alusivas ao 
envelhecimento, visando assim um envelhecimento bem-sucedido das pessoas idosas num 
futuro próximo. 

Público Alvo 
Pessoas Idosas, familiares, cuidadores, estudantes, profissionais, sociedade em geral. 

Período de realização 
As campanhas foram realizadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, conforme 
programação abaixo. Em setembro, os Mascotes Dr. Saúde e Dra. Felicidade, símbolos da 
Campanha, participaram da gravação de um vídeo clipe de boas vindas aos idosos para que seja 
exibido tão logo sejam retomadas as atividades presenciais. 

Programação: 
- Data: 30/01/2020 - Carnaval do Havaí, na Sede da UnATI/UEA, turno vespertino, às 17 h; 

- Data: 18/02/2020 - Gravação do Gravação do Clip para o Bloco da Saúde (parceiros da Rede de 
Proteção e defesa da Pessoa Idosa do Estado do Amazonas), no Centro de Convenções 
(Sambódromo); 

- Data: 05/02/2020 - Bloco de Carnaval da SUHAB, na Sede da SUHAB, turno matutino, às 09 h; 

- Data: 07/02/2020 - Carnaval para os idosos residentes da Fundação de Apoio ao Idoso, na área 
externa da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas”, turno matutino, às 09 h;  

- Data: 14/02/2020 - Bloco do HEMOAM – 1ª banda de Marchinha e 1º Concurso de Fantasia 
Infantil, no estacionamento do HEMOAM, turno vespertino, às 17 h; 
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- Data: 18/02/2020 - Gravação do clip para o Bloco da Saúde (parceiros da REDE), no 
Sambódromo, turno matutino, às 08 h; 

- Data: 19/02/2020, Magdalena na Folia do CECFMAD, no Centro Estadual de Convivência da 
Família Magdalena Arce DAOU, turno vespertino, às 14 h; 

- Data: 18/09/2020 - Gravação do vídeo institucional de boas-vindas da UnATI, na Sede da 
referida instituição, turno matutino, às 08 h. 

Resultados obtidos 
Os Mascotes Dr. Saúde e Dra. Felicidade tornaram-se símbolos da alegria, da descontração e da 
importância dos cuidados com a saúde para um envelhecimento saudável, todos estes aspectos 
preconizados pela instituição na oferta de serviços à população idosa e à sociedade em geral. Por 
este motivo vários são os convites para a participação dos Mascotes em eventos diversos, sendo 
estes facilmente aceitos pelo público em geral, sejam idosos, crianças, adolescentes e adultos.  
Nessas ocasiões os Mascotes aproveitam a oportunidade para distribuir folders, panfletos e 
materiais diversos com orientações sobre saúde, educação, hábitos saudáveis e os profissionais 
que o acompanham fornecem informações sobre os Pilares do Envelhecimento Saudável e tiram 
as dúvidas do público presente. 

O resultado das Campanhas Educativas é sempre positivo tendo em vista a sensibilização 
promovida para o respeito com as pessoas idosas, para a importância dos cuidados com saúde 
em todas as idades. A aceitação do público é bastante visível e vários são os pedidos de registros 
fotográficos com os Mascotes em todos os eventos. 

Número total de beneficiários atendidos  
1001 participantes  
 
 

ATIVIDADE 4:  

Título da Atividade 
Gravação das Aulas do Curso de Noções Básicas em Gerontologia 
Descrição 
Em termos globais, a esperança de vida aumentou 30 anos do início ao fim do século 20. Foi a 
grande conquista social do século passado: longevidade como norma para a maioria. Essa 
conquista é agora o grande desafio do século 21: garantir qualidade de vida para os 2 bilhões de 
idosos de 2050, mais de 80% deles nos países em desenvolvimento. Essa revolução demográfica 
repercutirá em todos os setores da sociedade, começando pela saúde, um valor universal. Sim, 
as pessoas querem envelhecer, desde que com um grau de saúde suficiente para gozar dos anos 
a mais de vida.  
O Brasil tem um Estatuto do Idoso, mas pouco observável na prática. Temos uma tradição de 
cuidado dos idosos na família, mas com as transformações sociais e culturais dos últimos anos, 
tal tradição está sob séria ameaça. Prevalece o estereótipo: idoso é quem recebe cuidados, 
quando, na realidade, ele os provê com grande frequência. Não há dúvida: ante esse 
envelhecimento galopante, há que repensar o contrato entre as gerações. E que ele seja pautado 
pela solidariedade. Entre o rico e o pobre, o público e o privado e, sobretudo, entre o jovem e o 
idoso.  
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Em 2002, as Nações Unidas celebraram a Assembleia Mundial do Envelhecimento, em Madri, 
quando o Plano Internacional de Ação para o envelhecimento foi endossado por 192 países 
apontando em três direções prioritárias: idosos e desenvolvimento, promoção da saúde e bem-
estar na velhice e criação de um ambiente de vida propício e favorável.  
Esse plano reitera o compromisso de chefes de Estado e de governo no que diz respeito à 
promoção de ambientes internacionais e nacionais que propiciem o estabelecimento de uma 
sociedade para todas as idades. O Plano, que pede mudanças de atitudes, políticas e práticas em 
todos os níveis para satisfazer as enormes potencialidades do envelhecimento no século XXI, 
com recomendações específicas para ação, dá prioridade às pessoas mais velhas no 
desenvolvimento, melhoramento da saúde e o bem-estar na velhice, assegurando habilitação e 
ambientes de apoio. Evidência na prática que envelhecer será não um exercício de sobrevivência, 
mas sim uma etapa da vida a ser celebrada e bem vivida. Mas precisamos caminhar para esta 
perspectiva holística em relação ao idoso no Brasil, nos quais, estão marginalizados, excluídos e 
carentes.  
Portanto, não faz sentido, se ao longo da história, a humanidade buscou a “fonte da juventude”, 
e  agora quando o envelhecimento passa a ser a norma, lamentarmos envelhecer, como se fosse 
a pior coisa que nos pudesse acontecer individual e coletivamente. E não é: ruim é morrer cedo, 
a única alternativa para o envelhecimento.  Assim, este Curso de especialização justificou-se por  
estudar e pesquisar a complexidade do envelhecimento humano, através de um amplo programa 
de atenção à saúde do idoso, considerando um aprofundamento das práticas preventivas, sem 
abandonar a assistência e a reabilitação. 
Dessa forma, a Universidade do Estado do Amazonas- UEA, consciente de sua missão de formar e 
aperfeiçoar pessoas que atendam aos anseios da comunidade regional, ofereceu através da 
Universidade Aberta da Terceira Idade um Curso de Especialização “Lato Sensu” em Gerontologia 
e Saúde do Idoso para 60 profissionais, abordando aspectos pertinentes ao processo do 
envelhecimento humano, em especial ao dos habitantes da região amazônica. 
Objetivo 
Propiciar capacitação em noções básicas em Gerontologia, possibilitando a criação de  
multiplicadores das informações para a expansão do conhecimento na área do envelhecimento 
para a comunidade onde vivem e atuam.   

Público Alvo 
Pessoas Idosas, familiares, cuidadores, estudantes, profissionais, sociedade em geral 

Período de realização  
Os 6 (seis) módulos que totalizam a carga horária de 12 horas foram gravados no estúdio da 
Produtora VAT em horários e dias previamente acordados com os Professores, conforme datas 
abaixo: 
Programação 
 

 
PROGRAMAÇÃO 

 

Tema Palestrante 
Carga 

Horária 
Data de  

Gravação 
TITULAÇÃO 
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1. Conceitos Básicos 

em Gerontologia 

 
 

Márcia Batista Santoro 
E-mail: 

unatimarcia@gmail.com 
 
 

2 h 

 
1ª. quinzena 
de novembro 

 
quarta-feira 
04/11/2020 

(GRAVADO)  
 

Mestre 

2. Biologia do 
Envelhecimento  

 

Verônica Azzolin 
E-mail:  

azzolinveronica@hotmail.com 
 
 

2 h 

 
1ª. quinzena 
de novembro 

 
quinta-feira 
12/11/2020 

(GRAVADO)  
 

Doutor 

3. Síndromes na 
Prática Geriátrica 

 

Ana Beatriz Werneck 
E-mail:  

Anawerneck08@hotmail.com 
 
 
 

2 h 

2ª. quinzena 
de novembro 
24/11/2020 

(GRAVADO)  
 

Mestre 

4. Psicologia do 
Envelhecimento 

 

Maira Mendes 
E-mail:  

maimendes@yahoo.com.br 
 

 

2 h 

2ª. quinzena 
de novembro 
01/12/2020 

(GRAVADO) 
 

Doutor 

5. Envelhecimento e 
Seguridade Social 
 

Geneci Behling 
e Alan Cardec 

E-mail: 
genecibehling@amazonprev.am.gov.br 

 

2 h 

2ª. quinzena 
de novembro 
segunda-feira 

23/11/2020 
(GRAVADO)  

 

Doutor 

6. Educação Financeira 
para Consumidores 

 
Eduardo Paixão e Sigrid Pinheiro 

E-mail: 
eduardopaixao@live.com 

 

2 h 

2ª. quinzena 
de novembro 
segunda-feira 

23/11/2020 
(GRAVADO)  

 
 

Mestre 

 

Tradução em LIBRAS 

“Língua Brasileira de Sinais” 

Geiciane Castro de Campos 
E-mail: 

geiciane.castro@outlook.com 

Edivam Gaio de Castro 
edivamg@gmail.com 

 

--- 

Gravações 
16.11.2020 

(GRAVADO)  
 

19.11.2020 
(GRAVADO)  

 

 

 
 

Resultados obtidos  
Mesmo não sendo possível gravar todos os módulos do Curso e lançar os módulos gravados em 
2020, a experiência foi bastante gratificante e enriquecedora. Ressalta-se a qualidade dos 
serviços e da atenção e das orientações prestadas pela equipe de profissionais da Produtora VAT, 
tanto para a equipe da Coordenação de Ensino quanto para os professores, que ficaram bastante 

mailto:unatimarcia@gmail.com
mailto:azzolinveronica@hotmail.com
mailto:Anawerneck08@hotmail.com
mailto:maimendes@yahoo.com.br
mailto:genecibehling@amazonprev.am.gov.br
mailto:eduardopaixao@live.com
mailto:geiciane.castro@outlook.com
mailto:edivamg@gmail.com
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entusiasmados diante da possibilidade de utilização dos vários recursos tecnológicos disponíveis 
para tornar as aulas mais atrativas e de qualidade e aguardam ansiosos pela oportunidade de 
gravarem suas aulas em estúdio. 

Número total de beneficiários atendidos  
8 docentes  
2 intérpretes de libras 
 
 

ATIVIDADE 5:  

Título da Atividade:   
Curso de Escolarização de Adultos e Pessoas Idosas em parceria com o CEMEAPI/SEMED 
Descrição  
O Curso é ofertado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação – SEMED através do 
Centro Municipal de Escolarização de Adultos e Pessoas Idosas – CEMEAPI, com as turmas em 
nos turnos matutino e vespertino de forma multisseriada. Destina-se a dar oportunidades às 
pessoas adultas e idosas a possibilidade de aprender a ler e escrever, iniciando ou retornando à 
vida acadêmica. 
A proposta ressalta, ainda, que a oferta de escolarização para adultos a partir de 30 anos de 
idade e idosos nos espaços escolares e não escolares torna-se um instrumento de inclusão e 
igualdade social, na medida em que garante o acesso ao conhecimento e os direitos das ações 
educacionais da Secretaria Municipal de Educação, transformando-os em cidadãos ativos e 
participativos dentro da sociedade. 
Coube à UnATI oferecer a estrutura física de sala de aula com equipamentos e matricular a 25 
alunos por turnos, incluindo a assistência à saúde por equipe multiprofissional de sua Policlínica 
Gerontológica. 
A proposta metodológica do programa organizou-se de forma bimestral que permitiu ao 
estudante, de acordo com o seu desempenho, avançar e atingir os objetivos propostos para cada 
bimestre, podendo concluir o curso Primeiro Segmento do Ensino Fundamental num período de 
aproximadamente 03 anos. O Primeiro Segmento está dividido em 03 fases, que consistem em: 
1ª fase (1° ano), 2ª fase (2° e 3° ano) e 3ª fase (4° e 5° ano). Serão realizados momentos para 
planejamento a cada 30 (trinta) dias letivos, sob a responsabilidade do Professor. As temáticas 
devem considerar a realidade sociocultural da comunidade bem como as experiências 
extraescolares do aluno. O planejamento obedeceu ao calendário escolar municipal, sendo 
obrigatório o planejamento das atividades diárias que foram trabalhadas. 
A partir do dia 16 de março de 2020 as atividades presenciais do CEMEAPI na Universidade 
Aberta da Terceira Idade – UnATI foram suspensas devido à pandemia pelo coronavírus, ficando 
a Profa. Nara Cyntia Nascimento Lobo a partir daí responsável por enviar as atividades 
acadêmicas pelas redes sociais, por telefone dos alunos e fornecer todas as orientações 
necessárias para a aprendizagem do conteúdo e para cumprimentos dos prazos de entrega dos 
trabalhos acadêmicos pelos alunos. Os alunos também puderam acompanhar as aulas pela TV, 
entretanto muitos tiveram dificuldades em decorrência da visão já comprometida. 
Durante o ano letivo foram providenciados pela SEMED kits de merenda para os alunos, tendo os 
mesmos sido entregues conforme as orientações fornecidas pela Coordenação Geral do 
CEMEAPI. 
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No dia 06/11/2020 os alunos participaram do Seminário Virtual através do Google Meet sobre o 
tema “Natureza, tempo, pandemia e os benefícios das plantas medicinais”, promovido para a 
disseminação e troca de saberes dos alunos sobre a utilização de plantas medicinais em tempos 
de pandemia. Para tal foram gravados vídeos com informações de como cada um usa uma 
determinada planta medicinal para auxiliar nos tratamentos da saúde. Cerca de 60 alunos de 
turmas do CEMEAPI  participaram do referido evento. 
Novas matrículas serão abertas para turmas de 2021.  
 
Objetivo  
Resgatar a pessoa idosa e adulta que não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa. A 
meta é permitir aos alunos que tenham uma vida melhor a partir de informações diversas, 
incluindo quanto à saúde, enriquecer seus conhecimentos e a permitir a realização pessoal por 
estarem incluídos no processo de alfabetização. 
Público Alvo 
Pessoas Idosas e adultas a partir de 30 anos. 
Período de realização 
As aulas foram realizadas no período estabelecido pelo calendário municipal de educação para 
2020, tendo sido iniciadas em fevereiro e finalizadas em dezembro do referido ano. 
Resultados obtidos 

Realmente foi um desafio grandioso ministrar e cobrar o conteúdo de forma remota, pela 
utilização de redes sociais. Ainda mais se tratando de um público de uma condição 
socioeconômica muito precária, a maioria sem acesso à internet e com necessidades sociais 
muito latentes. Nesse percurso algumas desistências ocorreram em decorrência do adoecimento 
do aluno ou de seus familiares, alguns que ficaram com sequelas e outros inclusive foram a 
óbito, fora a dificuldade de adaptação a novas formas de aprendizagem. Entretanto, o empenho 
e comprometimento da Profa. Nara foi crucial para manter a frequência e participação dos 
alunos, que providenciou uma apostila com todo o conteúdo e quando possível fez atendimento 
presencial dos alunos em sua residência, sempre com o apoio da servidora Thaysa Bacury na 
entrega e recebimento dos materiais e apostilas e no atendimento e acompanhamento dos 
alunos quando necessário. 
Apesar de todas as dificuldades, o ano letivo foi concluído no período estabelecido com os 
alunos aprovados e aptos para a etapa seguinte. 
Número total de beneficiários atendidos  
43 alunos  

 

ATIVIDADE 6:  

Título da Atividade  
Campanha Alusiva ao Dia Mundial de Conscientização  da  Violência Contra Pessoa Idosa (15 de 
Junho de 2020). 
Descrição:  
O dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, foi 
instituído em 2006 pela Organização das Nações unidas (ONU) e pela rede internacional de 
prevenção à violência à pessoa idosa. O objetivo de criação da data é criar uma consciência 
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mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa idosa, e simultaneamente, 
disseminar a ideia de não aceitar como normal.  
Como forma de chamar a atenção da população para esse grave problema social e de saúde, 
foram convocados Educadores Sociais do Envelhecimento formados pela UnATI para gravar 
vídeos alusivos a cada tipo de violência contra a pessoa idosa e dessa forma repassar pelas redes 
sociais as informações pertinentes para que as pessoas se conscientizem sobre a relevância 
dessa temática e tenham mais respeito com os idosos e com o próximo. 
O mês de junho é marcado simbolicamente pela cor violeta e é voltado para a realização diversas 
ações de conscientização contra a violência. Fazendo parte dessa campanha de valorização e 
respeito aos que tiveram o privilégio de envelhecer, a Universidade Aberta da Terceira Idade – 
UnATI juntamente com os Educadores Sociais do Envelhecimento gravaram vídeos abordando 9 
tipos da violência: Violência Física, Violência Emocional e social, Violência Sexual, Violência 
Psicológica, Violência de Abandono, Violência da Auto-Negligência, Violência Financeira, 
Violência Medicamentosa e Violência da Negligência, e por fim o vídeo abordando todos os tipos 
de violência.  
Os vídeos foram editados e publicados nas redes sociais, YOUTUBE, WhatsApp e outros meios de 
comunicação. 
Objetivo: 
Sensibilizar a população para o enfrentamento e combate aos variados tipos de violência contra 
a pessoa idosa. 

Público Alvo:  
População em geral. 

Período de realização:  
A campanha durou todo o mês de junho, sendo dois vídeos postados semanalmente nas redes 
sociais da UnATI e compartilhados por seus servidores para os alunos e demais grupos.  
Permanecem disponíveis para acesso tanto no YouTube quanto no Facebook da instituição 
Cada vídeo tem em média 2 minutos e aborda o conceito de cada tipo de violência e traz 
exemplos de como ela praticada. 

Programação: 
Tema  Data  

Postagem  
FACEBOOK  YOUTUBE  

Violência Física  15/06/2020  32 Curtidas 
13 Comp. 

120 Views 

ViolênciaEmocional e Social  16/06/2020  41 Curtidas 
18 Comp. 

146 Views 

Violência Sexual  17/06/2020  38 Curtidas 
19 Comp. 

98 Views 

Violência Psicológica   18/06/2020  32 Curtidas 
17 Comp. 

99 Views 

Violência do Abandono  22/06/2020  30 Curtidas 
11 Comp. 

76 Views 

Violência Auto Negligência   23/06/2020  29 Curtidas 
15 Comp. 

84 Views 
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Violência Financeira  24/06/2020  17 Curtidas 
11 Comp. 

61 Views 

Violência Medicamentosa  25/06/2020  20 Curtidas 
11 Comp. 

88 Views 

Violência Negligência     
26/06/2020  

23 Curtidas 
6 Comp. 

81 Views 

Conhecendo e revelando 
a violência contra a pessoa Idosa  

30/06/2020  30 Curtidas 
24 Comp. 

82 Views 

 

Resultados obtidos:  
A violência contra a pessoa idosa é um problema crescente e presente em todas as sociedades e 
o número de denúncias ainda não correspondem com a realidade atual. Entretanto, mediante 
as diversas campanhas realizadas na cidade por órgãos diversos, observou-se um número maior 
de denúncias realizadas através do Disk 100 (Disk Direitos Humanos), do Disk 181 da Polícia 
Civil, bem como à própria Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa – DECCI da 
cidade de Manaus/AM, conforme relatórios oficiais das referidas instituições. Infelizmente o 
isolamento social e a maior convivência familiar durante a pandemia pela Covid-19 favoreceram 
o aumento dos casos de violência contra a pessoa idosa. A UnATI cumpriu o seu papel ao 
abordar essa temática de grande relevância social e que pode resultar na piora das condições 
de saúde e da qualidade de vida e alguns casos culminar no óbito da pessoa idosa. 

Número total de beneficiários atendidos:  
Curtidas Facebook: 292  
Compartilhamentos: 145  
Visualizações no You Tube: 935 

 

ATIVIDADE 7:  

Título da Atividade  
Projeto “Aliança Covid-Amazonas” em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável 
Descrição:  
O panorama da epidemia pela Covid-19 no Estado do Amazonas conjugou esforços de 
instituições diversas para o enfrentamento de suas consequências, entre elas está a Aliança 
Covid- Amazonas”, capitaneado pela Fundação Amazonas Sustentável – FAS em parceria com 
órgãos e profissionais renomados, sendo a UnATI uma das instituições a compor o Comitê 
Científico da referida Aliança, representado por seu Diretor Prof. Dr. Euler Esteves Ribeiro. 
Na divisão das tarefas coube à UnATI a realização de teleatendimento psicológico destinado aos 
cuidados com a saúde mental.   
Para isso as psicólogas Andreia Pitombo e Iana Ferreira receberam treinamento qualificado para 
a realização dos atendimentos psicológicos e acompanharam diversas teleconsultas realizadas 
pelo Dr. Ivo Jung, psicólogo coordenador dessa atividade, pesquisador vinculado à Coordenação 
de Pesquisa da UnATI. Além disso, tanto a Coordenadora do Ensino, Prof. Dra. Kennya Mota, 
quanto as referidas profissionais, participaram das reuniões para a elaboração e formalização 
dos termos legais relativos a essa parceria, para a construção de protocolos e formulários de 
saúde mental e demais instrumentos de avaliação, como também para a oferta de um curso de 
capacitação sobre a saúde do idoso para Agentes Comunitários de Saúde Indígenas e Rurais, que 
atuam nas comunidades atendidas pela FAS. 
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As atividades estão previstas para reiniciar em fevereiro de 2021, com o retorno das férias 
coletivas das equipes da FAS. 

Objetivo: 
Prover atendimentos especializados para os profissionais de saúde na linha de frente do 
enfrentamento da pandemia nas áreas de atuação da Aliança, além de moradores de 
comunidades ribeirinhas e que compõem a população de Povos Tradicionais. 

Público Alvo:  
Populações ribeirinhas e profissionais de saúde que atuam na linha de frente da Covid-19. 

Período de realização:  
O contato com a equipe da FAS foi iniciado em agosto de 2020 e duraram até dezembro, 
mediante a participação nas reuniões quinzenais para o planejamento das atividades, que 
incluem um curso de capacitação para ACS Indígenas e Rurais sobre a saúde do idoso. A parceira 
está prevista para continuar em 2021. 
Resultados obtidos:  

Considerando as atribuições da UnaTI na parceria com a FAS, foram elaborados o Plano de 
Trabalho e o Termo de Cooperação a serem assinados pelas instituições partícipes, que 
formalizam a responsabilidade das instituições.  
A partir do treinamento recebido pelas psicólogas Andreia Pitombo e Iana Ferreira, foi possível 
que as mesmas pudessem acompanhar as teleconsultas que já vinham sendo realizadas desde 
maio de 2020 pelo Dr. Ivo Jung e assim colaborar na elaboração dos relatórios e proceder com 
demais encaminhamentos para os serviços de saúde mental disponíveis em cada comunidade, 
de acordo com a necessidade de cada paciente assistido. 

Número total de beneficiários atendidos:  
27 acompanhamentos a teleconsultas psicológicas. 

 

ATIVIDADE 8:  

Vinculação ao PDI 2017-2021:  
Área temática: 
Diretrizes: 

Título da Atividade:  
Curso sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA/UEA   
Descrição:  
Considerando a necessidade da prática de novas formas de oferta de cursos de forma remota foi 
necessário conhecer o AVA/UEA e realizar o treinamento de profissionais para que conheçam as 
ferramentas disponíveis e todos os procedimentos para a elaboração e disponibilização das aulas 
e demais atividades na referida plataforma.. 
Objetivo:  
Capacitar os profissionais vinculados à Coordenação de Ensino para a utilização do AVA/UEA. 

Público Alvo:  
Profissionais da Coordenação de Ensino 
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Período de realização:  
O curso foi realizado nos meses de agosto e setembro de 2020, sob a orientação do Sr. 
Wendrews Botelho, técnico em TI especializado no AVA/UEA, totalizando uma carga horária de 
20h 
Resultados obtidos:  
Os participantes do curso obtiveram as orientações necessárias à criação das aulas e demais 
atividades no AVA/UEA, estando aptos a orientar os professores na utilização da referida 
Plataforma. 
Número total de beneficiários atendidos:  
6 profissionais  
 

 

ATIVIDADE 9:  

Título da Atividade:  
Projeto Idoso Consciente em parceria com a Defensoria Pública do Estado – DPE/AM 
Descrição:  
Como parte da programação alusiva à comemoração do Dia Internacional do Idoso, 
comemorado no dia 1º de outubro, a DPE/AM propôs parceria com a UnATI para a realização de 
reuniões virtuais destinadas à discussão de um problema comum aos idosos ocasionado em sua 
maioria pela liberação de crédito pelos empréstimos consignados, que é o superendividamento 
e suas possíveis formas de solução. 
Objetivo:  
Discutir sobre o problema do superendividamento e suas possíveis soluções legais. 

Público Alvo:  
Pessoas idosas e familiares 

Período de Realização:   
Foram realizadas as seguintes atividades: 

 Roda de Conversa sobre Como prevenir e lidar com o superendividamento (via Google 
Meet), no dia 1º. de outubro de 2020, iniciada às 8h e término às 10h,com carga horária 
de 2h, com o Dr. Rodolfo Lobo, defensor público e 

 Roda de Conversa sobre Saídas para o Superendividamento (via Google Meet), no dia 8 
de outubro, iniciada às 14h e término às 16h, com carga horária de 2h com o Dr. 
Christiano Pinheiro, defensor público. 

Resultados obtidos:  
Os participantes das reuniões obtiveram esclarecimentos e orientações sobre as saídas legais 
para situações de endividamento e tiraram dúvidas sobre os procedimentos possíveis para a 
negociação das dívidas contraídas.   
Número total de beneficiários atendidos:  
69 participantes idosos e familiares 
16 profissionais da UnATI 
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ATIVIDADE 10:  

Título da Atividade:  
Curso de Formação do Educador Social do Envelhecimento 
Descrição  
A Gerontologia expressa a preocupação da ciência moderna com as fases humanas de 
envelhecimento e a velhice. 
Partindo desse pensamento, a Coordenação de Ensino oferta o Curso de “Formação do Educador 
Social do Envelhecimento”, com carga horária de 260 horas/aula, distribuída em 12 (doze) 
disciplinas, ministradas por professores convidados de Instituições diversas. 
O Educador Social é o profissional que vai atuar junto a comunidades, grupos de convivência, 
escolas, hospitais, instituições públicas e privadas, utilizando técnicas para transformar não 
somente o idoso, mas as pessoas do seu entorno em agentes multiplicadores do conhecimento 
sobre o processo de envelhecimento humano e torná-los aptos a contribuir para uma sociedade 
mais justa e consciente no que diz respeito ao envelhecimento. 
Conforme as regras contidas no Edital Nº 01/2020, lançado no dia 29 de janeiro de 2020, o 
período de inscrição, com 168 inscritos, foi realizado entre 03 a 12 de Fevereiro de 2020, com a 
disponibilidade de vagas para 70 (setenta) alunos. 
No dia 09 de março do corrente ano, a aula inaugural foi proferida pelo Professor Dr. Euler 
Esteves Ribeiro, no auditório da instituição, na presença dos 70 (setenta) alunos regularmente 
matriculados por meio de um processo seletivo simplificado, realizado em consonância com o 
Edital acima referido. 
O início das aulas do primeiro módulo estava previsto para 16 de março de 2020, porém devido a 
pandemia do Covid-19 e a suspensão das atividades presenciais, o Curso de Educador Social do 
Envelhecimento Humano não teve suas aulas iniciadas. 
Para não deixar os alunos sem contato com a instituição, formou-se um grupo no WhatsApp, 
através do qual foi possível enviar  informações e orientações pertinentes à Covid-19 e demais 
assuntos relacionados ao envelhecimento, bem como divulgar as lives e webpalestras ofertadas. 
Objetivo: 
Capacitar e formar o aluno com perfil dinâmico, criativo, ético, humano, capaz de entender o 
processo do envelhecimento humano e seus vieses, com ênfase na preservação da saúde e do 
alcance de uma qualidade de vida. 

Público Alvo:   
Profissionais, pessoas idosas, coordenadores/líderes de grupos de idosos, coordenadores/líderes 
de associação de idosos e demais interessados em conhecer o processo do envelhecimento 
humano. 

Período de realização:  
O contato com os alunos foi realizado de março a dezembro de 2020. 

Resultados obtidos:  
Apesar do curso não ter ocorrido por conta da pandemia do Covid-19, os 70 (setenta) alunos 
foram monitorados e receberam informações via internet pelas redes sociais e estimulados a 
participarem das Webpalestras e Lives oferecidos pela instituição. 
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Número total de beneficiários atendidos:   
70 alunos 

 
C. ATIVIDADES – COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 
1) Apresentação  

A Coordenação de Extensão da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade - FUnATI, é 
responsável pelo planejamento, supervisão, gerenciamento e acompanhamento das ações 
relacionadas aos Cursos/Oficinas Livres que são ofertados a pessoas com idade igual ou 
superior a 50 anos.  
Os Cursos/Oficinas Livres são um dos pilares das ações da FUnATI desde o seu surgimento como 
UnATI/UEA, e são atividades que incentivam a integração social, cultural, de lazer, a 
manutenção de doenças crônicas não transmissíveis e até mesmo a reinserção no mercado de 
trabalho. É importante destacar que todas as atividades são ofertadas de forma gratuitas.  
Dessa forma, a inserção do idoso no contexto extensionista é uma das funções sociais mais 
significantes nessa etapa da vida. Com o intuito de possibilitar o acesso dessa população, à 
FUnATI, por meio da coordenação de Extensão, oferece diferentes oportunidades de 
atividades. O projeto procura promover a integração entre Universidade e Comunidade e a 
articulação entre ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde mediante o envolvimento de 
docentes, alunos, funcionários e a população em geral. 
O desenvolvimento das atividades da FUnATI possibilita às pessoas da terceira idade a 
aquisição de novos conhecimentos e a troca de experiências entre os profissionais e a 
comunidade (participantes).   

 
2) Outras informações de Destaque: 
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A FUnATI oferece as seguintes atividades via coordenação de Extensão: 

Modalidades Descrição das Atividades 

Artesanato Oficinas voltadas para estimular habilidades manuais, 

convívio social, além de proporcionar alternativas de 

obtenção de renda.  

Atividade Física Atividades que visam a melhoria da condição da saúde física, 

mental e mais importante, a preservação da independência.  

Música Foco na promoção da qualidade de vida à pessoa idosa e no 

acesso à educação musical como terapia.  

Cultura e Lazer Promoção da qualidade de vida por meio de atividades que 

estimulem o bem-estar e lazer, permitindo a integração dos 

idosos junto a sociedade.  

Idiomas Novos conhecimentos estimulam nosso processo cognitivo, 

previne doenças e abre novas oportunidades para explorar o 

mundo.  

Equilíbrio Atividades voltadas para o equilíbrio corporal, reabilitação e 

fortalecimento muscular com orientação profissional.  

Meditação e 

Memória 

Saúde mental é um dos nossos focos para a promoção da 

saúde na terceira idade. Inúmeros benefícios são associados 

com a prática.  

Bem-estar 

 

Educação  

Práticas que promovem o alívio do estresse e prevenção de 

doenças através de exercícios de controle emocional. 

Atividades/Oficinas com objetivo de aprimorar e/ou 

empoderar o conhecimento da pessoa idosa.  
 

 
 
3) Detalhamento das atividades/serviços e projetos desenvolvidos no ano de 2020 

O planejamento das atividades dos cursos/oficinas do ano de 2020 foi inicialmente baseado no 
modelo praticado nos últimos semestres que se desenvolveram na modalidade presencial e a 
partir das necessidades do público atendido. Portanto no primeiro semestre, os interessados, 
passaram pelo processo de matrícula simplificado, no qual foram oferecidas aproximadamente 
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2.500 (dois mil e quinhentos) vagas. As atividades tiveram início na primeira semana do mês de 
março conforme planejamento. Entretanto, todas as atividades da Coordenação de Extensão 
que estavam em andamento, precisaram ser suspensas em decorrência da Pandemia COVID-
19. Apesar da necessidade de interrupção abrupta das atividades programadas para o semestre 
de 2020/1, a equipe reestruturou e disponibilizou aos idosos oficinas via web.  
No segundo semestre do ano, e diante do cenário, ainda em meio a Pandemia da COVID-19, foi 
necessário, mais uma vez, fazermos novas adaptações na forma de atendermos nosso público. 
A parceria com a Universidade do Estado do Amazonas/UEA nos possibilitou acesso aos 
estúdios da VAT S.A, uma empresa de tecnologia da informação, capacitada no segmento de 
educação a distância, com estúdios altamente equipados e profissionais capacitados para 
produção de materiais com maior qualidade, eficiência e flexibilidade nas produções. E desta 
forma as atividades passaram a ser oferecidas através de vídeo aulas gravadas em parceria com 
a VAT, para serem disponibilizadas através das plataformas online desta Fundação. 

 
ATIVIDADE 1:  

Título da Atividade  
Cursos e Oficinas Livres 
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Descrição 
No primeiro semestre do ano, os interessados, passaram pelo processo de matrícula 
simplificado, no qual foram oferecidas aproximadamente 2.500 (dois mil e quinhentos) vagas, 
que foram distribuídas conforme a capacidade de cada espaço onde as atividades foram 
realizadas.  
As matrículas para os cursos e oficinas foram realizadas no mês de fevereiro, com datas 
distintas em cada um dos espaços, a saber:  
 

1. Demonstrativo de matrículas da Sede da FUnATI - dia 20 de fevereiro: 

 
 

2. Demonstrativo de matrículas do Centro Estadual de Convivência do Idoso – 
CECI/Aparecida dia 19 de fevereiro: 
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3. Demonstrativo de matrículas do Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro 
Vignola, nos dias 12 e 13 de fevereiro: 

 
 

 Manaus Previdência – MANAUSPREV, no dia 20 de fevereiro;  

 Escola Superior de Ciências da Saúde – ESA/UEA, no dia 21 de fevereiro; 

 CAIMI Ada Rodrigues Viana, no dia 20 de fevereiro. 
 

Cada participante pôde optar por 2 (duas) atividades, de preferência em áreas 

diferentes, e na escolha das atividades de idiomas, opta pelo inglês ou espanhol.  

Para realização de matricula foi necessário:  

 Ter 50 anos ou mais; 

 02 fotos 3X4; 

 Cópia do RG; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia do Comprovante de Residência; 

 1kg de alimento não perecível (exceto sal).   

O início das atividades do primeiro semestre se deu no início do mês de março conforme 
planejamento. Entretanto, todas as atividades da Coordenação de Extensão que estavam em 
andamento, precisaram ser suspensas em decorrência da Pandemia COVID-19. Apesar da 
necessidade de interrupção abrupta das atividades programadas para o semestre de 2020/1, a 
equipe reestruturou e disponibilizou aos idosos oficinas via web. Portanto, a tecnologia foi o 
ponto de partida para atendermos os alunos matriculados, assim, todas as atividades 
passaram a ser ofertadas de forma remota.  
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Cabe ressaltar, que no primeiro momento foram realizados contatos via WhatsApp com os 
alunos, para entender e planejar as necessidades dos idosos. Em seguida, foram realizadas 
reuniões, de forma remota, entre instrutores das atividades e coordenação.  
Num primeiro momento fomos de encontro com a pouca habilidade dos alunos em relação ao 
uso da tecnologia, como base para receberem e assistirem as aulas, contudo os instrutores das 
atividades se dispuseram a orientá-los como manusear seus telefones celulares para assim 
conseguirem ter acesso aos conteúdos das aulas, e aos poucos a adesão foi acontecendo e no 
final o resultado foi surpreendente.  
As modalidades de cursos e oficinas oferecidas no primeiro semestre do ano de 2020 foram:  

1. Arte com Linhas e Pinturas 
Objetivo: Ensinar as varias tecnicas de fazer crochê, com vários tipos de linhas e barbantes, 

adaptados aos vários materiais usados em artesanatos. Desenvolver habilidades que podem se 
tornar profissão, conforme o interesse de cada aluno. Propiciar novos conhecimentos, 
apresentando novas técnicas e idéias. Ensinar as técnicas e desenvolver as habilidades motoras 
básicas para a confecção de materiais variados. Informar sobre o design e o acabamento dos 
trabalhos e desenvolver o espirito empreendedor das pessoas. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Memória; Atenção; Percepção; Habilidade 
manual; Criatividade e Versatilidade. 

 
2. Arte com Pérolas 
Objetivo: Instrumentalizar os participantes na arte da confecção de objetos com pérolas, 

mostrando as variações na sua utilização desenvolvendo as habilidades manuais e estimulando 
a capacidade criativa e versátil de cada aluno, favorecendo assim a manutenção da autonomia 
e aquisição de melhor qualidade de vida no processo do envelhecimento. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Memória; Atenção; Percepção; Habilidade 
manual; Criatividade e Versatilidade.  

 
3. Arte em Tecido 

Objetivo: Instrumentalizar os participantes na arte da confecção de objetos com vários tipos 
de tecidos, mostrando as variações na sua utilização desenvolvendo as habilidades manuais e 
estimulando a capacidade criativa e versátil de cada aluno, favorecendo a manutenção da 
autonomia e aquisição de melhor qualidade de vida no processo do envelhecimento. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Memória; Atenção; Percepção; Habilidade 
manual; Criatividade e Versatilidade.  

 
4. Bordados Diversos 

Objetivo: Oportunizar as pessoas idosas o conhecimento para a utilização de aplicativos e 
tecidos através da técnica do Bordado, visando assim a geração de renda com a venda de sua 
produção. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Atenção; Coordenação Motora.  
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5. Caminhada Orientada e Alongamento 

Objetivo: Oportunizar a prática de atividades físicas regulares às pessoas idosas, promovendo 
a sociabilização, integração e inserção sociocultural. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Avaliação do IMC; Equilíbrio e força 
respiratória; Caminhada orientada; dinâmicas de grupo; Atividades externas 
(recreativas, passeios e brincadeiras). 

6. Coaching para idosos 
Objetivo: Promover o autoconhecimento dos idosos, possibilitando a construção de 
habilidades e competências que favorecerão a qualidade de vida na Terceira Idade com mais 
autoestima e autoconfiança. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Técnicas de Coaching com vistas a alcançar 
os objetivos da pessoa idosa em especial nas questões de autonomia e auto realização 
desenvolvendo um conjunto de habilidades e potenciais, ajudando-as a descobrirem o 
melhor de si, explorando seus objetivos pessoais e preparando-as para o seu próprio 
envelhecimento. 

7. Canto e Coral 
Objetivo: Melhorar a agilidade da fala, a cognição e memória através da música e do canto. 
Trabalhar a respiração e a percepção melódica e rítmica, superando as dificuldades ao cantar. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade: Música popular brasileira; Música clássica; 
Preparação vocal; Afinação; Dicção; Respiração; Aquecimento; Vocalize; Extensão 
vocal; Classificação das vozes; Apoio diafragmático; Percepção rítmica e Percepção 
Melódica. 

8. Dança  
Objetivo: Proporcionar ao idoso melhor qualidade de vida ao trabalhar suas dificuldades 
relacionadas ao equilíbrio, coordenação motora, memória, ritmo, resistência 
cardiorrespiratória e postura, a fim de preservar a autonomia no seu próprio processo de 
envelhecimento. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Coordenação motora; Memória; Ritmo; 
Resistência cardiorrespiratória; Postura; Disciplina e Atenção. 

9. Ecologia da Amazônia  
Objetivo: capacitar pessoas para preservação do meio ambiente através de práticas que visam 
proteger a natureza das ações que provocam danos ao meio ambiente, como a poluição, a 
degradação das florestas, a extinção de animais e o aquecimento global.  

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Poluição do meio ambiente e agentes 
poluidores; Envelhecimento e meio ambiente. 

10. Equilíbrio Corporal 
Objetivo: Recuperar a função global do sistema de equilíbrio. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Equilíbrio corporal; Envelhecimento; 
Memória; Tontura x Vertigem; Exercícios para o equilíbrio corporal (Reabilitação 
Vestibular); Doenças Neurológicas; Labirintite; Dinâmicas para idosos; Vida ativa do 
idoso; Orientações aos idosos com cuidadores em casa; Respiração; Plasticidade 
cerebral; Corpo em movimento; Mudanças de hábitos dos idosos. 
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11. Espanhol 
Objetivo: Interpretar textos e escrever em espanhol, além de desenvolver a leitura, a 
compreensão e a escrita, aplicando o conteúdo gramatical, léxico e cultural aprendido na 
prática. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  A importância do espanhol no mundo; A 
socialização e a cultura espanhola; Estudos de ortografia, acentuação gráfica, 
pontuação, concordância verbal e nominal; Técnicas de leitura, interpretação e 
produção de textos. 

 
12. Exercitando a Memória 

Objetivo: Favorecer ao idoso a oportunidade de compreender a importância da manutenção 
da memória mesmo no processo de perda natural da memória. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Aula de Apresentação; Dinâmica de 
apresentação; Apresentação do plano de aula; O Cérebro: Conhecendo o cérebro; O 
corpo é orquestrado pelo cérebro; Os lobos cerebrais; Cerebelo; Hemisférios cerebrais; 
O Mapa do Cérebro; Hipotálamo; Córtex cerebral; Corpo caloso; O tálamo; Hipocampo; 
Amígdala; Gânglios basais; Memória; Para que estudar a memória; O que é memória; 
Para que estudar a memória; Importância da memória; Localização da memória; 
Estágios básicos da memória; Memória sensorial; Memória de curto prazo; Memória de 
longo prazo; Causas das falhas da memória; Medicamentos; Sono; Ansiedade; 
Patologias; Como nos lembramos; Codificação (Atenção/Associação); Recuperação 
(Reconhecimento/Recordação); Efeito stroop; O que é envelhecer?; Definição de 
envelhecimento; Velhice usual (Natural/senescência); Velhice como patologia 
(Senilidade); Envelhecimento e memória; Como o envelhecimento afeta a memória?; 
Distúrbio da memória; Demência; Mal de Alzheimer; Esclerose Múltipla; Mal de 
Parkinson; Outros fatores que afetam a memória; Problemas com atenção (Atenção 
Inadequada / Distração); Expectativas Negativas; Inatividade (Falta de estímulo mental 
/Falta de atividade física); Falta de organização na vida cotidiana; 
Depressão/Estresse/Ansiedade/Perda e mágoa; Neuroplasticiade: O que é?; Técnicas 
para melhorar sua memória: Lembretes escritos, Lembretes auditivos; Mudança no 
ambiente; Autoinstrução; Atividades práticas (Dinâmicas/Exercícios/Jogos). 
 

      13. Fisioterapia Preventiva 
Objetivo: Proporcionar a prática da fisioterapia de forma preventiva reduzindo o índice de 
sedentarismo e as doenças decorrentes da falta de exercícios.   

Pontos a serem trabalhados na atividade:  Flexibilidade; Exercícios anaeróbicos e 
aeróbicos; Equilíbrio; Memória; Coordenação motora; Auto-estima; Alongamento; 
Fortalecimento de membros inferiores e superiores. 

14. Geronturismo Manaus 
Objetivo: Fornecer aos alunos da terceira idade conhecimentos sobre a cidade de Manaus, 
incentivando-os a participação das oficinas de visitação aos pontos turísticos, naturais e 
culturais, a serem realizados na região metropolitana de Manaus, bem como desenvolver a 
autoestima e o sentido de pertencer a Manaus valorizando suas raízes, seus conhecimentos e 
vivência nesta cidade em décadas anteriores (meados do século XX). 
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 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Dar a conhecer a cidade de Manaus, através 
de sua história, seus pontos turísticos históricos, naturais, culturais e sua economia, 
bem como dos atrativos naturais, culturais e históricos da região metropolitana de 
Manaus; Valorizar o conhecimento do aluno sobre a cidade de Manaus do século XX; 
Passar informações de forma lúdica, através das músicas regionais, apresentações 
audiovisuais, debates, conversações e visitas in loco. 

15. Geronturismo Municípios  
Objetivo: Fornecer aos alunos da terceira idade conhecimentos sobre as histórias dos 
Municípios de Manaus, incentivando-os a participação das oficinas de visitação aos pontos 
turísticos, históricos, naturais, culturais, religiosos, hotéis de selva, e ainda outros atrativos 
como a gastronomia, a serem realizados nos municípios de Manaus, bem como desenvolver a 
autoestima e o sentido de pertencer ao Amazonas valorizando suas raízes, seus 
conhecimentos e vivência nos municípios do Estado. 

Pontos a serem trabalhados na atividade:  Dar a conhecer os municípios de Manaus, 
através de sua história, seus pontos turísticos históricos, naturais, culturais e sua 
economia, bem como dos atrativos naturais, culturais e históricos. 

 
16. Hatha Yoga 

Objetivo: Trabalhar o corpo e a mente de forma interligada, com exercícios que auxiliam para 
o controle do estresse, ansiedade, dores no corpo e na coluna, além de melhorar o equilíbrio e 
promover a sensação de bem estar. 

Pontos a serem trabalhados na atividade:  Flexibilidade, Exercícios anaeróbicos e 
aeróbicos; Equilíbrio; Memória; Coordenação motora; Auto-estima; Alongamento e 
Fortalecimento de membros inferiores e superiores 

 
17. Informática Básica para Idosos 

Objetivo: A informática na terceira idade, além de ser uma excelente atividade mental, pois 
auxilia na manutenção da memória, proporciona também a apreensão de algo novo e valoriza 
a vida e a experiência das pessoas, levando-as a fazer parte de um planeta interligado, não só 
fisicamente, mas também digitalmente. Romper barreiras e pré-conceitos impostos pelos mais 
velhos de que informática é para os jovens; acabar com o receio do manuseio da máquina e 
mostrar a amplitude do mundo virtual. Facilitar a vida da pessoa nas suas atividades diárias 
mostrando as possibilidades da informática e focar a aprendizagem naquilo que, de fato, será 
necessário e importante. 

Pontos a serem trabalhados na atividade:  WINDOWS (Conceitos gerais, parte física, 
parte lógica, vírus e segurança e redes de computadores); WORD (Digitação, edição de 
textos, elaboração de documentos, tabelas, listas, encartes e etc.); POWER POINT 
(Apresentação Áudios-visuais); EXCEL (Planilhas eletrônicas, gráficos e tabelas 
dinâmicas); INTERNET (Conceitos; navegação segura, e-mail, redes sociais e 
comunicação instantânea). 
18. Inglês 

Objetivo: Aprender a utilizar de forma correta o dicionário de inglês, a fazer traduções de 
palavras, identificar classes gramaticais e perceber que o inglês está inserido em palavras do 
nosso cotidiano.  

Pontos a serem trabalhados na atividade:  Ampliação de vocabulário; Classes gramaticais; 
Sinônimos; Derivações e Gêneros.  
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19. Mãos Fazendo Arte 
Objetivo: Instrumentalizar os participantes na arte da confecção do fuxico, do feltro, de 
tecidos diverso, mostrando as variações na sua utilização desenvolvendo as habilidades 
manuais e estimulando a capacidade criativa e versátil de cada aluno, favorecendo a 
manutenção da autonomia e aquisição de melhor qualidade de vida no envelhecimento. 

Pontos a serem trabalhados na atividade:  Memória; Atenção; Percepção; Habilidade 
manual; Criatividade; Versatilidade. 

 
20. Massoterapia 

Objetivo: melhorar dores e desconfortos, bem como o funcionamento do organismo, e ainda 
trazer relaxamento para o corpo e mente.  

Pontos a serem trabalhados na atividade:  Flexibilidade; Exercícios; anaeróbicos e 
aeróbicos; Bem estar físico e mental; Auto-estima. 
 
21. Pilates 

Objetivo: Fornecer através de atividades lúdicas e motoras os benefícios do Pilates, 
relacionando com a vida cotidiana de cada um, elaborando atividades de fácil assimilação, 
proporcionando ao idoso identificar as maiores dificuldades enfrentadas ao realizar pequenas 
tarefas rotineiras ao longo do dia, fortalecer a musculatura corporal estimulando a 
flexibilidade, favorecendo e colaborando para a permanência da autonomia individual, 
cognitiva e psicológica e com isso uma melhor qualidade de vida. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Descrição das propriedades mecânicas 
musculares; Análise de movimentos do corpo humano; Ações do Pilates como um todo 
e de suas partes isoladas. 

 
22. Patch Apliqué 

Objetivo: Oportunizar as pessoas idosas o conhecimento para a utilização de aplicativos e 
tecidos através da técnica do Patch Apliqué, visando assim a geração de renda com a venda de 
sua produção. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade: Atenção; Coordenação Motora.  
 

23. Reciclando na Maturidade 
Objetivo: Oportunizar as pessoas idosas o conhecimento para a utilização de materiais 
recicláveis e transformação dos mesmos em objetos para reuso.  

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Atenção; Coordenação Motora; 
Criatividade. 
24. Redes Sociais 

Objetivo: Apresentar as principais características e aplicações das redes sociais mais influentes 
no público brasileiro e capacitar os participantes a desenvolverem, implantarem e 
administrarem ações de marketing nas mídias sociais dentro de um contexto de 
potencialização de outras ações.  

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Instagram; Facebook; Youtube; WhatsApp. 
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25. Tai Chi Chuan 
Objetivo: equilibrar o sistema nervoso central, diminuir a carga de trabalho do sistema 
cardiovascular, harmonizar a respiração e fortalecer os órgãos internos. Os movimentos do Tai 
Chi Chuan não agridem a musculatura, por isso, o corpo ganha um contorno suave, fica mais 
delineado. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Importância da Atividade Física regular; 
Qualidade de vida; Envelhecimento e sedentarismo; Diminuição da força muscular, 
diminuição da resistência cardiorrespiratória e perda da massa óssea; Caminhada 
orientada; Ginástica localizada; Alongamento; Exercícios de fortalecimento de 
membros inferiores e superiores, de equilíbrio, velocidade e Técnica de consciência 
corporal. 

 
26. Teatro 

Objetivo: Implantar o teatro na promoção da inclusão social e cultural de IDOSOS, com o curso 
de preparação e formação do ator/social, fundamentado no princípio do direito ao exercício da 
cidadania, numa nova perspectiva de vida através da arte. 
 Pontos a serem trabalhados na atividade:   

1. O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESTÁ DIVIDIDO EM TRÊS ETAPAS: Preparação do ator; 
Construção da personagem; Montagem do espetáculo. 
2. ESTAS ETAPAS FORAM ABORDADAS DE FORMA PRÁTICA E TEÓRICA DE MODO PRÁTICO FOI 
TRABALHADO A: Expressão corporal, facial e vocal; Improvisação; Concentração; Dicção e 
intenção da fala; Interiorização de textos; Respiração; Criatividade; Criação coletiva; Integração 
em grupo; Sensibilização musical; Emoção; Relaxamento; Técnicas de: Palco, Texto, 
Sonoplastia e Criação de Cena; Confecções de cenários, figurinos e adereços. 
3. DE MODO TEÓRICO FOI TRABALHADO A: Relação interpessoal; Visitas a teatros e museus 
apreciando espetáculos teatrais; Palestras temáticas (Palestrantes convidados); Introdução à 
história do teatro; Leitura dramática; Reprodução de filmes para estudo. 

27. Treino Funcional 
Objetivo: Fomentar a prática da atividade física regular, como forma de combater diversas 
doenças inerentes ao processo do envelhecimento humano, hipertensão, obesidade, diabetes 
e o sedentarismo.  

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Importância da Atividade Física regular; 
Qualidade de vida; Envelhecimento e sedentarismo; Diminuição da força muscular, 
diminuição da resistência cardiorrespiratória e perda da massa óssea; Caminhada 
orientada; Ginástica localizada; Alongamento; Exercícios de fortalecimento de 
membros inferiores e superiores, de equilíbrio, velocidade; Técnica de consciência 
corporal. 

 
28. Violão 

Objetivo: Propiciar a melhora da qualidade de vida das pessoas da terceira idade através do 
aumento da autoestima, com consequente crescimento interpessoal e afetivo, através do uso 
da música como elemento de socialização. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Conhecendo o instrumento; Postura; 
Linguagem musical; Técnica; Harmonia e Repertório. 
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29. Zumba 

Objetivo: Proporcionar ao idoso melhor qualidade de vida ao trabalhar suas dificuldades 

relacionadas ao equilíbrio, coordenação motora, memória, ritmo, resistência 

cardiorrespiratória e postura, a fim de preservar a autonomia no seu próprio processo de 

envelhecimento, na modalidade de zumba. 

 Pontos a serem trabalhados na atividade:  Coordenação motora; Memória; Ritmo; 

Resistência cardiorrespiratória; Postura; Atenção. 

 
Os gráficos abaixo demonstram a quantidade de alunos matriculados nas diversas 

modalidades de cursos e oficinas livres nas unidades operacionais do CAIMI Ada Rodrigues 
Viana, do Centro Estadual de Convivência do Idoso – Aparecida, do Centro Estadual de 
Convivência da Família Padre Pedro Vignola - Cidade Nova, e da Manaus Previdência – 
MANAUSPREV.  

 
 
 
Gráfico 1 -  Alunos matriculados no CAIMI ADA VIANA 2020/1 

 
            Fonte: Sistema Educacional de Gerenciamento Gerontológico – SEGG/FUnATI/2020/1. 

 
O gráfico 1 demonstra o quantitativo de idosos matriculados no Caimi Ada Rodrigues 

Viana, situado no bairro da Compensa, referente ao primeiro semestre de 2020. Onde 
representa um total de 122 (cento e vinte dois) idosos matriculados, a maior procura foi pela 
atividade de Pilates com um total 51 (cinquenta e uma) idosos matriculados, em seguida foi a 
dança na modalidade de Zumba com 36 (trinta e seis) idosos, a próxima foi a atividade de Tai 
Chi Chuan com 22 (vinte e dois) e por último a atividade de Artes em Tecido com 13 (treze) 
idosos matriculados.  
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Gráfico 2 -  Alunos matriculados no CECI - Centro Estadual de Convivência do Idoso 
2020/1 

 
Fonte: Sistema Educacional de Gerenciamento Gerontológico – SEGG/FUnATI/2020/1. 

 
O gráfico 2 representa o quantitativo de idosos matriculados no CECI, situado no bairro 

da Aparecida, referente ao primeiro semestre de 2020. Onde representa um total de 396 
(trezentos e noventa e seis) idosos matriculados, a maior procura foi pela atividade de Pilates 
com um total 117 (cento e dezessete) idosos matriculados, em seguida foi a dança na 
modalidade livre com 75 (setenta e cinco) idosos, a próxima foi a atividade de zumba com 65 
(sessenta e cinco), a atividade de Espanhol Básico/Intermediário com 53 (cinquenta e três), a 
atividade de Treino Funcional com 32 (trinta e dois), atividade de Artesanato em Evidência com 
30 (trinta) e por último a atividade de Violão Básico com 24 (vinte e quatro) idosos 
matriculados.  

 
Gráfico 3 -  Alunos matriculados no Centro Estadual de Convivência da Família Padre 

Pedro Vignola - Cidade Nova 2020/1. 

 
           Fonte: Sistema Educacional de Gerenciamento Gerontológico – SEGG/FUnATI/2020/1. 
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O gráfico 3 demonstra o quantitativo de idosos matriculados no Centro Estadual de 
Convivência da Família Padre Pedro Vignola, situado no bairro da Cidade Nova, referente ao 
primeiro semestre de 2020. Onde representa um total de 422 (quatrocentos e vinte e dois) 
idosos matriculados, a maior procura foi pela atividade de Pilates com um total 137 (cento e 
trinta e sete) idosos matriculados, em seguida foi o Equilíbrio Corporal com 107 (cento e sete) 
idosos, a próxima foi a atividade de Zumba com 86 (oitenta e seis) em seguida a de Treino 
Funcional com 61 (sessenta e um) por último a atividade de Dança com 31 (trinta e um) idosos 
matriculados.  
 

Gráfico 4 -  Alunos matriculados no Manaus Previdência – MANAUSPREV 2020/1. 

 
            Fonte: Sistema Educacional de Gerenciamento Gerontológico – SEGG/FUnATI/2020/1. 

 
O gráfico 4 representa o quantitativo de idosos matriculados no Manaus Previdência – 

MANAUSPREV, referente ao primeiro semestre de 2020. Onde representa um total de 72 
(setenta e dois) idosos matriculados, a maior procura foi pela atividade de Ginástica com um 
total 36 (trinta e seis) idosos matriculados, em seguida foi o Arte com Pérolas com 23 (vinte e 
três) idosos, em seguida a atividade de Canto Coral com 13 (treze) idosos matriculados.  

Os quadros abaixo demonstram a quantidade de alunos matriculados nas diversas 
modalidades de cursos e oficinas livres, oferecidas na Sede da FUnATI e na unidade operacional 
da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESA/UEA. 
Quadro 1 - Alunos matriculados na Sede da FUnATI 2020/1. 

CATEGORIAS OFICINAS/ATIVIDADES Quantidade 
Idosos 

Matriculados 

Atividade Física  Atividade Física - Pilates, Fisioterapia 
Preventiva, Caminhada Orientada e 
Alongamento, Equilíbrio Corporal, Dança Livre 
e Treino Funcional.   

692 

Cultura/Lazer e 
Artes  

Grupo de Teatro Renascer, Ecologia da 
Amazônia e Turma de Geronturismo 

81 
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Artesanato  Arte com Linha, Arte com Pérola, Arte em 
Tecido, Costura Criativa, Mãos fazendo Arte, 
Reciclagem, Bordados e Patch Aplique.   

21 

Idiomas  Inglês e Espanhol 77 

Meditação e 
Memória 

Exercitando a Memória  42 

Bem-estar  Coaching, Tai Chi Chuan, Massoterapia e 
Hatha Yoga 

131 

Música  Seresta, Coral e Violão 63 

Educação  Informática e Redes Socias   40 

TOTAL 1. 147 
          Fonte: Sistema Educacional de Gerenciamento Gerontológico – SEGG/FUnATI/2020/1. 

O quadro 1 retrata as atividades desenvolvidas na Sede da FUnATI, onde tem um total 
de 1.147 (mil cento e quarenta e sete) idosos ocupando as vagas nas diversas modalidades.  

 
Quadro 2 - Alunos matriculados na Escola Superior de Ciências da Saúde – ESA/UEA 2020/1. 

CATEGORIAS  OFICINAS/ATIVIDADES Quantidade 
Idosos 

Matriculados 

Atividade Física  Pilates 120 
Fonte: Sistema Educacional de Gerenciamento Gerontológico – SEGG/FUnATI/2020/1. 

O quadro 2 demonstra a atividade desenvolvida na Escola Superior de Ciências da Saúde 
– ESA/UEA, onde tem um total de 120 (cento e vinte) idosos ocupando as vagas na modalidade 
de Pilates.  

No segundo semestre do ano, e diante do cenário, ainda em meio a Pandemia da COVID-
19, foi necessário, mais uma vez, fazermos novas adaptações na forma de atendermos nosso 
público. Em nossa experiência, que já tem mais de 12 anos de existência, o público estava 
acostumado a desenvolver as atividades e a interagir de forma totalmente presencial, dentro 
de salas de aulas ou em espaços abertos (piscinas, quadras e pistas de caminhadas). Contudo, 
entendemos que para o momento que estamos passando, ainda não era a forma mais segura 
para darmos continuidade ao trabalho. E assim, tivemos que encarar um grande desafio, e para 
isso fomos em busca de parceiros para podermos atuar de forma ainda mais adequada.  

A parceria com a Universidade do Estado do Amazonas/UEA nos possibilitou acesso aos 
estúdios da VAT S.A, uma empresa de tecnologia da informação, capacitada no segmento de 
educação a distância, com estúdios altamente equipados e profissionais capacitados para 
produção de materiais com maior qualidade, eficiência e flexibilidade nas produções. 

A parceria com a VAT, por intermédio da UEA, foi fundamental para o planejamento e 
desenvolvimento das ações voltadas para os cursos e oficinas livres que a Coordenação de 
Extensão desta Fundação sempre ofereceu. Assim, ficou estabelecido uma nova forma de 
atender o público envelhescente, através de vídeo aulas gravadas em parceria com a VAT, para 
serem disponibilizadas através das plataformas online desta Fundação.  

Estamos acostumados a oferecer em média quase 30 modalidades de atividades de 
cursos e oficinas livres por semestre, como Arte com Linhas e Pinturas; Arte com Pérolas; Arte 
em Tecido; Bordados Diversos; Caminhada Orientada e Alongamento; Coaching para Idosos; 
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Coral; Dança Livre; Ecologia da Amazônia; Equilíbrio Corporal; Espanhol; Exercitando a 
Memória; Fisioterapia Preventiva; Geronturismo; Hatha Yoga; Informática Básica para Idosos; 
Inglês; Mãos Fazendo Arte; Massoterapia; Pilates; Patch Apliqué; Reciclando na Maturidade; 
Redes Sociais; Seresta; Tai Chi Chuan; Teatro; Treino Funcional; Violão, Zumba e etc. Contudo, 
diante do novo cenário, a oferta, bem como o número de vídeos aulas a serem gravados foi 
determinado pela disponibilidade de espaço e tempo que a VAT tinha em seus estúdios.  

A experiência neste serviço, em oferecer cursos e oficinas livres para a sociedade 
envelhescente, mostra que as atividades mais procuradas por esse público, são na sua grande 
maioria as atividades físicas (pilates, fisioterapia preventiva, caminhada orientada e 
alongamento, equilíbrio corporal, dança livre e treino funcional), seguida de atividades de bem 
estar (coaching, tai chi chuan, massoterapia e hatha yoga). Para estes dados, tomamos como 
base o quadro 4 deste relatório, que demonstra a quantidade de alunos matriculados nas 
diversas modalidades de cursos e oficinas livres, oferecidas na Sede da FUnATI, onde temos o 
maior número de inscritos e ofertamos o maior número de vagas e modalidades de atividades. 
E desta forma nos baseamos para eleger as atividades que iniciaríamos o novo processo de 
oferta através de vídeos aulas.  

As modalidades inseridas neste primeiro momento foram: 
1. Tai Chi Chuan  
2. Dança 
3. Pilates  
4. Fisioterapia Preventiva  
5. Equilíbrio Corporal  
6. Teatro 
7. Espanhol  
8. Artesanato  

As ações para o desenvolvimento do trabalho aconteceram através de reuniões virtuais, 
individual e em grupo, e foram sendo realizadas para que os instrutores, envolvidos no 
trabalho, fossem entendendo o novo modelo de atividades e oferta de serviços. Após este 
entendimento, os instrutores e a Coordenação de Extensão, estiveram conhecendo o espaço 
dos estúdios da VAT, tomando todas as precauções necessárias de acordo com o momento da 
Pandemia COVID-19. O objetivo das visitas aos estúdios foi a de que todos ficassem cientes e 
familiarizados ao espaço e fases do processo de gravação dos vídeos aulas.  

Todos os detalhes de gravação em estúdio foram repassados para todos os instrutores, 
como por exemplo: 

ORIENTAÇÕES PARA VESTIMENTAS NO ESTÚDIO 

O que evitar:  
Cores verde, branca e vibrantes. 
Estampas e listras. 
Decotes e transparências. 
Acessórios que causam interferências 
no áudio. 

Sugestões: 
Blazer 
Polos e blusa de botão 
Blusas de manga curta ou longa 
Cores neutras (Ex.: preto, azul, 
cinza…) 
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ORIENTAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE AULAS 

Como a cor predominante do estúdio é verde, evitar as cores citadas 
acima. Todas as aulas são gravadas com lapela (equipamento de áudio), por isso, 
se faz necessário seguir as orientações acima para a melhor fixação do 
equipamento; Chegar com antecedência para realizar a maquiagem; Em caso de 
uso de vestidos, utilizar de preferência, um cinto para fixar a base do microfone. 

 
Como parte do processo para a produção dos vídeos, um novo modelo de plano de aula 

foi inserido, e desta forma a coordenação de Extensão, os instrutores das atividades 
juntamente com a equipe de profissionais da VAT se debruçaram de maneira intensa nesta 
etapa do trabalho:  

TAI CHI CHUAN 
IDENTIFICAÇÃO 

 

SETOR: Coordenação de Extensão - FUnATI 

OFICINA: TAI CHI CHUAN 

PROFESSOR(A): Carlos Alberto Silva Ribeiro 

AULA: 1 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Waitankung: 
Liberação da Energia 
Interna  

Slides com texto e narração  

 Professor ON Exercícios que trabalhem o 
equilíbrio e a circulação 
sanguínea 
Manter a postura no 
tempo de 3 a 10 minutos; 
Em pé com braços na 
largura do ombro; 
Pés cravados no chão, 
língua no céu da boca e 
anus trancado. 
Obs: Esses exercícios serão 
realizados todo início de 
aula 
Pré Aquecimento - 15 
segundos 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

 
Música relaxante  

4. Professor ON WAITANKUNG? 
Liberar-se da distração e 
com mente pacifica ativar o 
CHI (energia interna). Com 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

 
Música relaxante 
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a ativação do CHI 
conseguimos relaxar a 
musculatura, melhorar a 
circulação sanguínea, 
refrescar a mente e 
recarregar o seu impulso. 
Posição em pé com os 
braços na altura do corpo; 
Braço direito em cima e 
braço esquerdo na lateral 
do corpo, realizar 
movimento de balançar 
todo o corpo. Repetir 50 
vezes. 

5. Professor ON Agora vamos levantar o 
braço esquerdo e o direito 
ficara na lateral do corpo, 
realizar novamente 
movimentos de balanço. 
Repetir 50 vezes. 
Braços semi flexionados 
com a mão direita sob a 
mão esquerda e realizar 
movimentos de balanço. 

Imagem da professora 
ministrando a aula  

 
Música relaxante 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 2 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Chi Kung Tai Chi: 
Liberação Interna da 
Energia 

Slides com texto e narração  

 Professor ON Exercícios que trabalhem o 
equilíbrio e a circulação 
sanguínea 
Manter a postura no 
tempo de 3 a 10 minutos; 
Em pé com braços na 
largura do ombro; 
Pés cravados no chão, 
língua no céu da boca e 
anus trancado. 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

 
Música relaxante  

4. Professor ON Abraço do Tai Chi 3 a 10 
minutos 
CHIKUN TAI CHI 
Com os braços semi 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

 
Música relaxante 



 

 

 

 

38 

flexionados realizar 
movimentos onde as mãos 
subam ate altura do rosto 
de ida e vinda mantendo 
respiração lenta e 
profunda; 
Com os braços semi 
flexionados e as mãos pra 
frente como se estivesse 
abraçando, realizar 
movimentos de abrir e 
fechar, lembrando sempre 
que a respiração deve ser 
lenta e profunda; 
Braços acima da cabeça 
com a palma da mão pra 
dentro e apenas o braço 
esquerdo fará movimento 
de descida e subida e 
depois realizar com braço 
direito. 
Cada exercício repetir por 8 
vezes. 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do 
Projeto Extensão na sua casa. 

 

AULA: 3 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Lian Gong - Exercício 
terapêutico preventivo 
para dores nos ombros  

Slides com texto e narração  

 Professor ON Exercícios que trabalhem o 
equilíbrio e a circulação 
sanguínea 
Manter a postura no 
tempo de 3 a 10 minutos; 
Em pé com braços na 
largura do ombro; 
Pés cravados no chão, 
língua no céu da boca e 
anus trancado. 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

 
Música relaxante  

4. Professor ON ABRAÇO TAI CHI 
Kati Tai Chi de 6 
movimentos contínuos 
Pernas abertas na largura 
do ombro pra abrir o Tai 
Chi. 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

 
Música relaxante 
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Andar do Tai Chi com mãos 
e pernas - Andar em 
diagonal trocando posição 
da mão ( BASE ARCO 
FLEXA); 
Base de Gato – Mãos 
passando sobre a outra; 
Andada lateral com mãos 
de nuvens. 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 4 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Término do Kati Tai 
Chi de seis movimentos  

Slides com texto e narração  

 Professor ON Exercícios que trabalhem o 
equilíbrio e a circulação 
sanguínea 
Manter a postura no 
tempo de 3 a 10 minutos; 

 
Em pé com braços na 
largura do ombro; 

 
 

Pés cravados no chão, 
língua no céu da boca e 
anus trancado. 
Pré Aquecimento 
Aquecimento ou 
Meditação 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

 
Música relaxante  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 5 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Revisão Waitankung, 
Chikun Tai Chi e primeira e 
segunda parte do Tai Chi  

Slides com texto e narração  
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 Professor ON Exercícios que trabalhem o 
equilíbrio e a circulação 
sanguínea 
Manter a postura no 
tempo de 3 a 10 minutos; 

 
Em pé com braços na 
largura do ombro; 

 
 

Pés cravados no chão, 
língua no céu da boca e 
anus trancado. 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

 
Música relaxante  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 6 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Revisão Waitankung, 
Chikun Tai Chi e primeira e 
segunda parte do Tai Chi  

Slides com texto e narração  

 Professor ON Exercícios que trabalhem o 
equilíbrio e a circulação 
sanguínea 
Manter a postura no 
tempo de 3 a 10 minutos; 

 
Em pé com braços na 
largura do ombro; 

 
 

Pés cravados no chão, 
língua no céu da boca e 
anus trancado. 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

 
Música relaxante  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 7 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Kati de Tai Chi de 10 Slides com texto e narração  
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movimentos 

 Professor ON Exercícios que trabalhem o 
equilíbrio e a circulação 
sanguínea 
Manter a postura no 
tempo de 3 a 10 minutos; 
Em pé com braços na 
largura do ombro; 
Pés cravados no chão, 
língua no céu da boca e 
anus trancado. 
Pré aquecimento 
Meditação 
Kati de Tai Chi de 10 
movimentos 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

 
Música relaxante  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 8 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Término do Kati de 
10 movimentos 

Slides com texto e narração  

 Professor ON Exercícios que trabalhem o 
equilíbrio e a circulação 
sanguínea 
Manter a postura no 
tempo de 3 a 10 minutos; 
Em pé com braços na 
largura do ombro; 
Pés cravados no chão, 
língua no céu da boca e 
anus trancado. 
Pré aquecimento 
Meditação 
Término do Kati de 10 
movimentos 
Revisão Geral 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

 
Música relaxante  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 
 

PILATES 

IDENTIFICAÇÃO 

SETOR: Coordenação de Extensão - FUnATI 

OFICINA: PILATES  

PROFESSOR(A): Carolina Carneiro Chaves Cavalcante 
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AULA: 1 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Apresentação do 
método Pilates  

Slides com texto e narração  

 Professor ON Olá alunos, como estão?! 
Nesse momento irei fazer 
uma pequena introdução 
sobre o pilates, ele é um 
método de controle 
muscular desenvolvido por 
Joseph Pilates na década 
de 1920. Podem ser 
realizados no solo ou em 
equipamentos, que visa o 
completo controle entre a 
mente e o corpo, 
trabalhando o corpo 
através seus princípios. 
Sendo eles: •concentração  
•controle 
•precisão 
•centro 
•respiração  
•fluidez 

 

Imagem do professor 
ministrando a aula  

4. Professor ON Técnica de respiração  Imagem do professor 
ministrando a aula  

5. Professor ON Alongamentos iniciais Imagem do professor 
ministrando a aula 

6. Professor ON Exercícios  Imagem do professor 
ministrando a aula 

7. Professor ON Alongamentos finais  Imagem do professor 
ministrando a aula 

Praticando Vinheta: Alongamentos iniciais:  
•sentados com as pernas esticadas e unidas levando o braço 
até o pé (10 rep.) 
•sentados pernas esticadas e afastadas levando os braços na 
frente para o meio (10 rep.) 

 
Exercícios: 
•Deitados com os joelhos dobrados flexão de quadril com 
pernas alternadas (20 rep.); 
•Deitados com os joelhos dobrados levantando o quadril (10 
rep.); 
•Deitados com os joelhos em 90° e braços esticados para 
cima, baixar os braços do lado do corpo e esticando as pernas 
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para cima (10 rep.); 
•Deitados com as pernas esticadas fazendo um círculo para 
fora com a perna (10 rep.); 
•Deitados com uma perna esticada e a outra dobrada levando 
a perna esticada para cima e para baixo (10 rep.); 
•Deitados com os joelhos dobrados flexiona o quadril tirando 
os pés do chão (10 rep.); 
•Deitados com os joelhos dobrados na ponta dos pés sobe e 
desce o quadril (10 rep.). 

 
Alongamento finais: 
•Deitados pernas dobradas abraçando as pernas (10 rep.); 
•Deitados com uma perna dobrada a outra esticada para cima 
usando as mãos atrás do joelho (10 rep.). 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 2 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Professor ON Alongamentos iniciais Imagem do professor 
ministrando a aula 

3. Professor ON Exercícios  Imagem do professor 
ministrando a aula 

4. Professor ON Alongamentos finais  Imagem do professor 
ministrando a aula 

Praticando Vinheta: Alongamentos iniciais: 
Em pé com as pernas esticadas flexionando 
o tronco para frente e para baixo na direção 
dos pés (10 rep.); 

•Em pé com as pernas afastadas flexionando o tronco para 
frente e para baixo na direção dos pés (10 rep.). 

 
Exercícios:  

Em pé braços esticados para frente, levanta 
a ponta do pé fazendo panturrilha (10 rep.); 

•Agachamento livre (10 rep.); 
•Agachamento com panturrilha (10 rep.) 
•Em pé com os braços esticados na frente, flexiona o joelho 
na frente e para cima (10 rep.); 
•Em pé uma perna na frente e outra a atrás, a perna de 
flexiona o joelho para baixo (10 rep.); 
•Em pé pernas unidas, afastar as pernas na lateral e agachar. 
(10 rep.); 
•Em pé pernas unidas, uma perna sobe esticada na ponta dos 
pés (10 rep.). 
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Alongamentos finais: 
•Perna na frente e outra a atrás, flexiona o joelho da frente 
com os braços para cima (10 rep.); 
•Pernas afastadas entrelaça os dedos levando os braços para 
cima (10 rep.). 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 3 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Professor ON Alongamentos iniciais Imagem do professor 
ministrando a aula 

3. Professor ON Exercícios  Imagem do professor 
ministrando a aula 

4. Professor ON Alongamentos finais  Imagem do professor 
ministrando a aula 

Praticando Vinheta: Material: Cadeira 
 

Alongamentos iniciais: 
Colocar uma perna no meio da cadeira, 
inclina o tronco para frente (10 rep.); 
Corpo na lateral pé na cadeira, flexiona o 
corpo e joelho para o lado (10 rep.). 

 
Exercícios: 
•Senta e levanta da cadeira (15 rep.); 
•Sentados com o apoio da Costa na cadeira, levanta a perna 
para cima (10 rep.); 
•Sentados costas inclinadas na cadeira, estica e flexiona a 
perna (10 rep.); 
•Em pé com um pé no meio da cadeira, levanta os braços e 
sobe na panturrilha com os dois pés (10 rep.); 
•Em pé na frente da cadeira, alterna colocando os pés em 
cima da cadeira com os braços para frente (10 rep.); 
•Em pé com o corpo ao lado da cadeira apoia a mão do lado 
da cadeira, levanta a perna na lateral (10 rep.); 
•Em pé com o apoio das mãos na costa da cadeira, fazer o 
afundo alterando as pernas (10 rep). 

 
Alongamentos finais 
•Colocar uma perna no meio da cadeira, inclina o tronco para 
frente (10 rep.); 
•Corpo na lateral pé na cadeira, flexiona o corpo e joelho para 
o lado (10 rep.). 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 
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AULA: 4 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Professor ON Alongamentos iniciais Imagem do professor 
ministrando a aula 

3. Professor ON Exercícios  Imagem do professor 
ministrando a aula 

4. Professor ON Alongamentos finais  Imagem do professor 
ministrando a aula 

Praticando Vinheta: Material: Cadeira 
 

Alongamentos iniciais: 
•Sentado com uma perna dobrada, flexiona o corpo na lateral 
com auxílio do braço (10 rep.);  
•Sentado com as pernas abertas, flexiona o tronco para 
frente (10 rep.). 

 
Exercícios: 
•Em pé na frente da cadeira com o apoio das costas da 
cadeira, flexiona o tronco para frente flexiona o joelho e estica 
para frente (10 rep.); 
•Sentado com uma perna esticada, levando a perna para 
lateral e conta vai meio (10 rep.); 
•Em pé na frente das costas da cadeira, apoia uma mão no 
encosto levando a mão contrária do pé para frente (10 rep.); 
•Em pé de lado na cadeira põe um pé na cadeira na lateral, vai 
e volta no chão (10 rep.); 
•Sentado na ponta da cadeira com as pernas esticadas, abre e 
fecha a perna (10 rep.); 
•Sentado com um pé na frente outro atrás e braços esticados 
na frente, senta e levanta da cadeira (10 rep.); 
•Sentado na ponta da cadeira apoia dos braços no encosto da 
cadeira, pernas flexionadas abre e fecha a perna sem tocar no 
chão (10 rep.). 

 
Alongamentos finais:  
•Sentado com uma perna dobrada, flexiona o corpo na lateral 
com auxílio do braço (10 rep.);  
•Sentado com as pernas abertas flexiona o tronco para 
frente (10 rep.). 

 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 5 

Sequência/ Cartelas CONTEÚDO RECURSOS 
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(SLIDES) (Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Professor ON Alongamentos iniciais Imagem do professor 
ministrando a aula 

3. Professor ON Exercícios  Imagem do professor 
ministrando a aula 

4. Professor ON Alongamentos finais  Imagem do professor 
ministrando a aula 

Praticando Vinheta: Material: 1 kg de arroz ou feijão 
 

Alongamentos iniciais: 
•Em pé pernas cruzadas, flexiona o tronco para frente na 
direção do pé (10 rep.); 
•Em pé pernas afastadas, levando o corpo na lateral com 
braço por cima da cabeça (10 rep.). 

 
Exercícios: 
•Em pé com o 1kg em uma mão, eleva o braço na lateral até a 
altura do ombro (10 rep.); 
•Em pé com o 1kg nas duas mãos com os braços esticados 
para cima flexionando o cotovelo atrás da cabeça (10 rep.); 
•Em pé com as pernas afastadas e semi flexionada com o 1 Kg 
em uma mão, vai esticar as pernas e esticar o braço junto (10 
rep.); 
•Em pé, uma perna na frente e a outra atrás com 1 kg nas 
mãos, flexiona o joelho que está atrás e estica os dois braços 
na frente (10 rep.); 
•Em pé com as pernas afastadas, braço esticados na frente 
com o 1kg, agacha desce o braço e quando subir levanta o 
braço (10 rep.); 
•Em pé com o 1kg nas mãos sobre os pés na panturrilha e 
levanta os braços para cima (10 rep.); 
•Em pé com as palmas da mão viradas para cima com 1 kg na 
mão flexiona o cotovelo (10 rep.). 

 
Alongamentos finais: 
•Em pé pernas cruzadas, flexiona o tronco para frente na 
direção do pé (10 rep.); 
•Em pé pernas afastadas, levando o corpo na lateral com 
braço por cima da cabeça (10 rep.). 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 6 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 

Vídeo  
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participação dos 
personagens Dr. Saúde e 
Sra. Felicidade 

2. Professor ON Alongamentos iniciais Imagem do professor 
ministrando a aula 

3. Professor ON Exercícios  Imagem do professor 
ministrando a aula 

4. Professor ON Alongamentos finais  Imagem do professor 
ministrando a aula 

Praticando Vinheta: Material: Uma toalha  
 

Alongamentos iniciais: 
•Deitada com um pé envolta da toalha começa com o joelho 
flexionado estica alongando e volta dobrado (10 rep.); 
•Deitada com os dois pés envolta da toalha, estica e volta às 
duas pernas (10 rep.). 

 
Exercícios: 
•Deitada com um pé envolta da toalha com a perna esticada, 
sobe e desce o quadril (10 rep.); 
•Deitada com a toalha nas mãos e os braços esticados sobe o 
tronco fazendo abdominal (10 rep.); 
•Deitada com a toalha nas mãos com os braços esticados em 
cima da cabeça no chão, levanta os braços e levanta o quadril 
junto (10 rep.); 
•Deitada de lado a penas de baixo dobrada e a de cima 
esticada com a toalha no pé, esticar a perna para frente 
puxando a toalha com a mão (10 rep.); 
•Deitada de lado as duas pernas dobradas dobra a toalha e 
põe no meio dos joelhos pressionando a toalha com as duas 
pernas (10 rep.); 
•Deitada com a toalha dobrada na mão, sobe o tronco e 
aperta a toalha na mão (10 rep.); 
•Deitada com a toalha em um dos pés leva a perna na lateral 
ajudando com a toalha (10 rep.). 

 
Alongamentos finais: 
•Deitada com um pé envolta da toalha começa com o joelho 
flexionado estica alongando e volta dobrado (10 rep.); 
•Deitada com os dois pés envolta da toalha, estica e volta às 
duas pernas (10 rep.). 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 7 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr. Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  
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2. Professor ON Alongamentos iniciais Imagem do professor 
ministrando a aula 

3. Professor ON Exercícios  Imagem do professor 
ministrando a aula 

4. Professor ON Alongamentos finais  Imagem do professor 
ministrando a aula 

Praticando Vinheta: Alongamentos iniciais:  
•Em pé pernas na frente a outra atrás a da frente com o pé 
apoiado no calcanhar flexiona p tronco na direção do pé (10 
rep.); 
•Em pé afasta as pernas levando o tronco na direção dos pés 
(10 rep.). 

 
Exercícios: 
•Deitada com os joelhos dobrados, levanta o quadril tirando 
um pé do chão (10 rep.); 
•Deitada com os joelhos dobrados juntos levanta o quadril e 
abre as pernas (10 rep.); 
•Deitada com uma perna dobrada e a outra esticada, sobe o 
tronco levanta a perna que está esticada (10 rep.); 
•Deitada com as duas pernas em 90° fazendo uma bicicleta 
(40 rep.); 
•Deitada com as duas pernas em 90° braços esticados em 
cima sobe o tronco abaixa os braços e estica as pernas (10 
rep.); 
•Deitada com as pernas dobradas e juntas braços do lado do 
corpo tira os pés do chão esticando e abrindo as pernas. (10 
rep.); 
•Deitada com os braços esticados para cima só o tronco 
baixando os braços do lado do corpo oscilando (2 x 10 rep.). 

 
Alongamentos finais: 
•Em pé pernas na frente a outra atrás a da frente com o pé 
apoiado no calcanhar flexiona p tronco na direção do pé (10 
rep.); 
•Em pé afasta as pernas levando o tronco na direção dos pés 
(10 rep.). 

 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 8 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr. Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Professor ON Alongamentos iniciais Imagem do professor 
ministrando a aula 

3. Professor ON Exercícios  Imagem do professor 
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ministrando a aula 

4. Professor ON Alongamentos finais  Imagem do professor 
ministrando a aula 

Praticando Vinheta: Material: Cadeira e 1 kg de arroz 
 

Alongamentos iniciais: 
•Sentado na cadeira as duas pernas esticadas na frente 
levando o tronco para frente (10 rep.); 
•Em pé com uma mão apoiada na cadeira flexiona o joelho 
para atrás com ajuda da mão (10 rep.). 

 
Exercícios: 
•Sentado na cadeira com 1 kg em uma mão cotovelo dobrado 
sobe o braço e sobe a perna contrária esticada (10 rep.); 
•Sentado com o 1kg nas mãos, levanta da cadeira estica o 
braço para cima (10 rep.); 
•Em pé na frente da cadeira apoia uma mão no encosto da 
cadeira com 1 kg na mão, com o tronco para frente estica e 
flexiona o braço (10 rep.); 
•Em pé em frente ao encosto da cadeira inclinado o tronco 
para frente fazendo escalada (10 rep.); 
•Em pé com uma perna em cima da cadeira sobe o braço na 
lateral com 1 kg e flexiona o joelho (10 rep.); 
•Deitada com as pernas na cadeira fazendo abdominal lateral 
com o 1 kg na mão (10 rep.); 
•Deitada com as pernas em cima da cadeira estica as duas 
pernas para cima e estica o braço com o 1kg na mão (10 rep.). 

 
Alongamentos finais: 
•Sentado na cadeira as duas pernas esticadas na frente 
levando o tronco para frente (10 rep.); 
•Em pé com uma mão apoiada na cadeira flexiona o joelho 
para atrás com ajuda da mão (10 rep.). 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 9 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr. Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Professor ON Alongamentos iniciais Imagem do professor 
ministrando a aula 

3. Professor ON Exercícios  Imagem do professor 
ministrando a aula 

4. Professor ON Alongamentos finais  Imagem do professor 
ministrando a aula 

Praticando Vinheta: Material: 1 kg de arroz  
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Alongamentos iniciais: 
•Em pé pernas afastadas sobe e desce o tronco esticando os 
braços juntos (10 rep.); 
•Em pé abraça uma das pernas na frente, pode encostar na 
parede (10 rep.). 

 
Exercícios: 
•Perna na frente e atrás com uma mão com 1kg a perna de 
trás vem para frente flexionando o joelho e o braço esticado 
para frente (10 rep.); 
•Em pé flexiona uma perna na frente passando o 1 kg por 
baixo do joelho (10 rep.); 
•Em pé com os joelhos semi flexionado com 1 kg em cada 
mão flexiona o tronco lateralmente (10 rep.); 
•Em pé com as pernas juntas abre lateral e agacha com o 
braço com 1kg na lateral (10 rep.); 
•Em pé com as pernas afastadas agachada sobe na 
panturrilha e os braços com 1kg para frente (10 rep.); 
•Em pé braço com 1 kg flexiona o cotovelo flexiona o joelho 
para trás (10 rep.); 
•Em pé com 1kg no braço flexiona o tronco para frente 
levando 1 kg na direção do pé e sobe a perna contrária 
esticada (10 rep.). 

 
Alongamentos finais: 
•Em pé pernas afastadas sobe e desce o tronco esticando os 
braços juntos (10 rep.); 
•Em pé abraça uma das pernas na frente, pode encostar na 
parede (10 rep.). 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 
ARTESANATO 

IDENTIFICAÇÃO 

SETOR: Coordenação de Extensão - FUnATI 

OFICINA: ARTESANATO 

PROFESSOR(A): Elane Vieira da Silva  

AULA: 1 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Boneco de neve Slides com texto e narração  

      3. Professor ON Primeiro passo: Imprimir os 
moldes (projetos 1) e 
recortá-los. 

Material: feltro, pistola e 
vela de cola quente da fina. 

4. Professor ON Segundo passo: em seguida 
riscar e recortar, no feltro 
material que usaremos 

Agulha de mão, linhas da 
cor dos feltros 
apresentados, tecido para 
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nesse projeto  cachecol, meia perola preta 
n°12mm 

5. Professor ON Terceiro passo: Vamos 
começar pela cartola, após 
ser recortada vamos colar 
uma estrutura mais dura 
como o papelão, costurar e 
montar, e vamos reservar.  

Imagem da professora 
ministrando a aula  

6. Professor ON Quarto passo: vamos para 
o casaco do nosso boneco 
de neve, depois de 
recortado vamos costurar 
fazendo a montagem. E 
reservar também  

Imagem da professora 
ministrando a aula 

7. Professor ON Quinto passo:  costura do 
corpinho, cabeça e 
bracinhos junto a manga 
do casaco sem segredo, 
vamos juntar os gomos e 
costurar o corpo, e em 
seguida os braços com as 
mangas. 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

8. Professor ON  Sexto passo: logo após 
fazemos o enchimento da 
peça com a fibra siliconada, 
e vamos a montagem do 
corpo com a cabeça 
costurando os dois. Nesse 
momento já aproveita para 
bordar a boquinha e 
colocar o nariz que um 
pequeno cone na cor 
laranja como se fosse uma 
cenoura.  

Imagem da professora 
ministrando a aula 

9. Professor ON Sétimo passo: agora vamos 
colocar o casaquinho, colar 
os botões na barriguinha, e 
colara também os 
bracinhos que estavam 
reservados anteriormente.  

Imagem da professora 
ministrando a aula  

10. Professor ON Oitavo passo: agora vamos 
a cartola, cachecol e colar 
os olhinhos e bochechas e 
finalizamos nossa aula do 
nosso boneco de neve para 
decorar o natal.  

Imagem da professora 
ministrando a aula 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 2 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 
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1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Árvore de natal Slides com texto e narração  

      3. Professor ON Primeiro passo: imprimir os 
moldes, riscar no feltro e 
recortar, depois costurar 
no risco pelo avesso. 

Material: Feltro, tesoura, 
linha, enfeites comprados, 
pérolas grandes. Peça 
pronta para demonstração. 

4. Professor ON Segundo passo: fazer um 
corte no meio da estrela e 
desvirar a peça, logo após 
encher a peça e reservar. 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

5. Professor ON Terceiro Passo:  depois de 
todas as estrelas cheias 
com a fibra de silicone, 
vamos fechar os cortes 
para a fibra siliconada não 
sair, e vamos a montagem. 

Imagem da professora 
ministrando a aula  

6. Professor ON Quarto passo: vamos colar 
uma estrela sobre a outra e 
parti para a decoração da 
nossa árvore, usando 
enfeites prontos 
(comprados em lojinhas de 
decoração de natal).  

Imagem da professora 
ministrando a aula 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 3 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Enfeite de Porta – 
Rosto de Papai Noel 

Slides com texto e narração  

      3. Professor ON Primeiro passo: Imprimir os 
moldes depois recortar e 
passar para um papel mais 
duro como cartolina, folha 
de EVA ou no material de 
sua preferência 

Material: Feltros vermelho, 
cor de pele, branco e 
verde. Agulha, tesoura, 
pistola de cola quente e 
bastão de cola, olhos 
articulados, lã na cor 
branca para o pompom. 

4. Professor ON Segundo passo: riscar no 
feltro cor de pele, o molde 
do rostinho do Noel, em 
seguida riscar o molde do 
bigode no feltro branco e 

Imagem da professora 
ministrando a aula 



 

 

 

 

53 

aproveitar para riscar e 
costurar o gorro também, 
reserve. 

5. Professor ON Terceiro Passo:  costure na 
linha, depois recorte 
deixando meio cm e em 
seguida dê um corte para 
desvirar a peça. 

Imagem da professora 
ministrando a aula  

6. Professor ON Quarto passo: encher com 
plumante siliconado as 
peças do Noel, deixando 
bem firme a cabeça e o 
bigode e deixar reservado. 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

7. Professor ON Quinto passo: cortar um 
retângulo de 60 X 15 e 
costurar na borda superior, 
e depois fazer cortes de um 
dedo em toda extensão do 
retângulo, e reservamos. 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

8. Professor ON  Sexto passo: fazer a 
montagem, do nosso 
enfeite de porta, vamos 
começar pela barba, 
bigode, nariz e os olhos do 
nosso Noel todos colado 
com cola quente.  

Imagem da professora 
ministrando a aula 

9. Professor ON  Sétimo passo: e por último 
vamos colocar o gorro, e 
colar um pompom branco 
no topo do gorro e estar 
pronto nosso enfeite de 
porta. 

Imagem da professora 
ministrando a aula 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 
DANÇA 

IDENTIFICAÇÃO 

SETOR: Coordenação de Extensão - FUnATI 

OFICINA: DANÇA  

PROFESSOR(A): Ana Camila de Alcântara Silva 

AULA: 1 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Aquecer e Alongar Slides com texto e narração  

 Professor ON Olá alunos, como estão?! 
Nesse momento irei fazer 
uma pequena introdução 

Imagem do professor 
ministrando a aula  
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sobre os benefícios da 
Dança.  
A dança na terceira idade 
convém de muitos 
benefícios, entre eles: 
Desenvolve a consciência 
corporal; 
Estimula a mobilidade 
articular e muscular; 
Auxilia no processo de 
emagrecimento, podendo 
assim desenvolver a auto 
confiança; 
Contribui para o bem estar 
físico e cognitivo. 

4. Professor ON Nesse primeiro momento 
faremos uma aula de 
aquecimento e 
alongamento, pois o nosso 
corpo precisa de estímulo, 
e assim poder executar as 
movimentações de forma 
segura. 
Deve-se aquecer e alongar 
todas as vezes que for 
executar uma atividade 
física. 

Imagem do professor 
ministrando a aula  

5. Professor ON Aquecer o corpo (8 tempos 
para cada movimentação): 
Marcha parada; 
Movimentação de pernas, 
abrindo e fechando, 
Movimentação de pernas, 
abrindo e fechando com 
palmas; 
Movimentação de pernas, 
intercalando uma perna a 
frente e voltando para a 
base em desenho de “X”, 
movimentando os braços 
ao mesmo tempo. 

Sugestão de Música: Psy - 
Gentleman 

6. Professor ON Alongar membros 
inferiores (8 tempos para 
cada movimento): 
Pé direito a frente, 
calcanhar no chão, levantar 
a ponta do pé. 
Repetir lado esquerdo  
Perna direita à frente, 
dobra o joelho, sem deixar 
que o joelho fique muito a 
frente do pé ou muito 
atrás; perna esquerda 

Música  
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atrás, esticada, com o pé 
todo apoiado no chão. 
Repetir lado esquerdo. 

7. Professor ON Aquecer Quadril: 
Quadril balança para o lado 
esquerdo e direito; 
Quadril faz uma volta 
completa para o lado 
direito e depois lado 
esquerdo. 

Música  

8. Professor ON  Aquecer membros 
superiores (8 tempos cada 
movimentação) 
Marchando no lugar, 
levantar os braços acima da 
cabeça, intercalando 
subida e descida de braço, 
com a descida do cotovelo 
até a altura do peito. 
Braços com movimento na 
lateral acima da cabeça. 
(repetir a sequência) 
Descanso (8 tempos): 
marcha no lugar. 

Música 

9. Professor ON Alongar membros 
superiores (8 tempos cada 
movimentação): 
Braços acima da cabeça, 
segurando as duas mãos 
juntas; 
Ainda com os braços 
levantados, fazer uma leve 
inclinação lateral para o 
lado direito e logo após o 
lado esquerdo; 
Descanso (4 tempos) 
Braço direito para a frente 
do peito, mão esquerda 
segura acima do cotovelo 
(lembrando de deixar o 
ombro alinhado, não 
permitindo que ele suba 
para perto da orelha); 
Repete -se o lado 
esquerdo. 
Descanso (4 tempos) 
Ombros ao mesmo tempo, 
rotação para trás, para 
frente, para cima e para 
baixo. 

Música  

10. Professor ON Parte Final (4 tempos cada 
movimentação): 

Música 
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Marcha no lugar  
Marcha para frente  
Marcha para trás. 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 2 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS (Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Dançando com 
alegria 

Slides com texto e narração  

 Professor ON Aula de hoje é pra dançar 
com um lindo sorriso e a 
ordem é se divertir. 
Não esquecer de aquecer e 
alongar, o que foi falado na 
primeira aula. 

Sugestão de Música: 
Tô limpando você da minha 

vida (Aviões do forró)  
 

4. Professor ON Movimentação de pés, 
abrindo e fechando na 
lateral; 

Música 

5. Professor ON No REFRÃO 
Abrindo um braço de cada 
vez na lateral, logo após 
unir as mãos acima da 
cabeça e desce até o peito;  
Mão direita a frente, 
fazendo movimentos 
circulares, logo após a 
perna direita se une ao 
movimento e desloca para 
frente e para trás, junto 
com o braço; (repete as 
movimentações, agora com 
o lado esquerdo) 

REFRÃO da música  
 

6. Professor ON Dois passos para o lado 
direito, e dois passos para 
o esquerdo em 
continuidade; braço livre 
(16 tempos) 

Música  

7. Professor ON Dois passos para o lado 
direito, e depois passos 
para o esquerdo em 
continuidade; braço acima 
da cabeça em 
movimentação lateral. 
(8 tempos) 
Palmas acima da cabeça  

Música  
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(6 tempos). 

8. Professor ON  Perna direita atrás e 
retorna para a base, depois 
a esquerda vai atrás e 
retorna para a base, o 
braço acompanha o 
movimento;  
(8 tempos) 

Música 

9. Professor ON Dois passos para o lado 
direito, com o braço 
estendido para a frente do 
corpo, com a mão aberta 
em movimento circular; 
repete para o lado 
esquerdo. 
(12 tempos) 
Abre na lateral o braço 
direito e em seguida o 
esquerdo, junta-se os 
braços a frente do corpo 
com uma palma e mexe o 
quadril. 

Música  

10. Professor ON No REFRÃO 
Abrindo um braço de cada 
vez na lateral, logo após 
unir as mãos acima da 
cabeça e desce até o peito;  
Mão direita a frente, 
fazendo movimentos 
circulares, logo após a 
perna direita se une ao 
movimento e desloca para 
frente e para trás, junto 
com o braço; (repete as 
movimentações, agora com 
o lado esquerdo) 

REFRÃO da música  
 

11. Professor ON Dois passos para o lado 
direito, e dois passos para 
o esquerdo em 
continuidade; braço livre 
(16 tempos) 

Música  

12. Professor ON  Dois passos para o lado 
direito, e depois passos 
para o esquerdo em 
continuidade; braço acima 
da cabeça em 
movimentação lateral. 
(8 tempos) 
Palmas acima da cabeça  
(6 tempos) 

Música  

13. Professor ON  Perna direita atrás e 
retorna para a base, depois 

Música  
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a esquerda vai atrás e 
retorna para a base, o 
braço acompanha o 
movimento;  
(8 tempos) 

14. Professor ON  Dois passos para o lado 
direito, com o braço 
estendido para a frente do 
corpo, com a mão aberta 
em movimento circular; 
repete para o lado 
esquerdo. 
(12 tempos) 
Abre na lateral o braço 
direito e em seguida o 
esquerdo, junta-se os 
braços a frente do corpo 
com uma palma e mexe o 
quadril. 

Música  

15. Professor ON  No REFRÃO 
Abrindo um braço de cada 
vez na lateral, logo após 
unir as mãos acima da 
cabeça e desce até o peito;  
Mão direita a frente, 
fazendo movimentos 
circulares, logo após a 
perna direita se une ao 
movimento e desloca para 
frente e para trás, junto 
com o braço; 
(4 repetições) 

REFRÃO da música  
 

16. Professor ON  Dois passos para o lado 
direito, e dois passos para 
o esquerdo em 
continuidade; braço livre 
(16 tempos) 

Música  

17. Professor ON  Dois passos para o lado 
direito, e dois passos para 
o esquerdo em 
continuidade; os braços 
esticados uma vez na 
lateral e uma vez acima da 
cabeça. 

Música  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 3 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS (Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 

Vídeo  
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participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

2. Abertura  Tema: Vem dançar, e ser 
feliz! 

Slides com texto e narração  

 Professor ON Bem vindos, me chamo 
Camila, professora de 
dança no projeto de 
Extensão da FUnATI.  
Na aula de hoje vamos 
dançar ao som da Joelma, 
quero sentir muita 
animação e lembrando 
sempre de alongar e 
aquecer antes. Conto com 
a participação de cada um. 
Vamos lá dançar?! 

Música: Voando pro Pará 
(Joelma) 3:22 

4. Professor ON Instrumental inicial:  
Perna abre intercalado 
para o lado direito e 
depois esquerdo (8 
tempos).  

Música 

5. Professor ON (REFRÃO) 
Perna direita na lateral, 
pisa e volta (4 tempos) 
 Uma volta completa 
Perna abre e fecha 
intercalando para o lado 
direito e esquerdo, 
juntamente com os 
braços (4 tempos) 

REFRÃO da música  
 

6. Professor ON Instrumental: 
Perna direita abre na 
lateral e retorna para a 
base, os braços 
acompanham, levando 
as duas mãos na frente 
do rosto e depois abrem 
na lateral do quadril (4 
tempos); 
Perna esquerda abre na 
lateral e retorna para a 
base, os braços 
acompanham, levando 
as duas mãos na frente 
do rosto e depois abrem 
na lateral do quadril (4 
tempos) 

Música  

7. Professor ON Dois passos para o lado 
direito e dois para o 
esquerdo (16 tempos) 
Quatro passos para a 
frente e quatro passos 
para trás, volta para a 
base, abre e fecha as 

Música  
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pernas na lateral, 
seguido dos braços 
acima da cabeça e 
descendo na lateral do 
corpo até chegar na 
base. (repetir) 

8. Professor ON  (REFRÃO) 
Perna direita na lateral, 
pisa e volta (4 tempos) 
 Uma volta completa 
Perna abre e fecha 
intercalando para o lado 
direito e esquerdo, 
juntamente com os 
braços (4 tempos) 
Repetição para o lado 
esquerdo. 

Refrão da música 

9. Professor ON Instrumental: 
Perna direita abre na 
lateral e retorna para a 
base, os braços 
acompanham, levando 
as duas mãos na frente 
do rosto e depois abrem 
na lateral do quadril (4 
tempos); 
Perna esquerda abre na 
lateral e retorna para a 
base, os braços 
acompanham, levando 
as duas mãos na frente 
do rosto e depois abrem 
na lateral do quadril (4 
tempos). 

Música  

10. Professor ON Dois passos para o lado 
direito e dois para o 
esquerdo (16 tempos) 
Quatro passos para a 
frente e quatro passos 
para trás, volta para a 
base, abre e fecha as 
pernas na lateral, 
seguido dos braços 
acima da cabeça e 
descendo na lateral do 
corpo até chegar na 
base. (repetir). 

Música  
 

11. Professor ON (REFRÃO) 
Perna direita na lateral, 
pisa e volta (4 tempos) 
 Uma volta completa 
Perna abre e fecha 
intercalando para o lado 
direito e esquerdo, 
juntamente com os 
braços (4 tempos) 

Refrão da música  
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Repetição para o lado 
esquerdo e volta para o 
lado direito. 
E finaliza.  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do 
Projeto Extensão na sua casa. 

 

AULA: 4 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Quem dança, é 
mais feliz! 

Slides com texto e 
narração  

 Professor ON Bem Vindos, eu sou 
Camila, professora de 
dança no projeto de 
Extensão da FUnATI, 
fico feliz em saber que 
você está comigo hoje. 
Vamos lá para mais uma 
aula de ritmos!!  

Música: Échame La 
Culpa (Luís Fonsi, Demi 
Lovato) 3:30 

4. Professor ON Movimentação de pés na 
base (8 tempos) 
Pernas intercalando para 
o lado direito e 
esquerdo, movendo os 
braços na mesma 
direção das pernas (8 
tempos) 
Pernas intercalando a 
frente e volta para a 
base, perna direita como 
base (8 tempos). 

Música 

5. Professor ON (REFRÃO) 
Braços acima da cabeça, 
movimentação de jogar 
as mãos para o alto (3 
tempos) 
Perna base direita fica 
no lugar, e a perna 
esquerda vai atrás, 
inclinando levemente o 
tronco para seguir o 
movimento, depois volta 
a perna direita para a 
base e a esquerda que 
vai atrás. (6 tempos) 
Repete  

REFRÃO da música  
 

6. Professor ON Dois passos para frente, 
braços esticados na 
lateral do corpo na 

Música  
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direção do peito, e o 
braço direito faz 
movimentação circular a 
frente do tronco (2 
tempos), uma volta 
completa para o lado 
direito; 
Dois passos para trás, 
braços esticados na 
lateral do corpo na 
direção do peito, e o 
braço esquerdo faz 
movimentação circular a 
frente do tronco (2 
tempos), uma volta 
completa para o lado 
esquerdo. 

7. Professor ON Braços levantados na 
lateral do corpo, pernas 
na base, apenas os pés 
se movimentam, 
colocando a ponta do pé 
no chão intercalando (2 
tempos e um 
contratempo) 
Braços na direção do 
quadril, fazendo 
movimento de vai e vem, 
com uma leve inclinação 
do tronco para a lateral 
(4 tempos) 
Repete 

Música  

8. Professor ON  (REFRÃO) 
Braços acima da cabeça, 
movimentação de jogar 
as mãos para o alto (3 
tempos) 
Perna base direita fica 
no lugar, e a perna 
esquerda vai atrás, 
inclinando levemente o 
tronco para seguir o 
movimento, depois volta 
a perna direita para a 
base e a esquerda que 
vai atrás. (6 tempos) 
Repete 

Refrão da música 

9. Professor ON Dois passos para frente, 
braços esticados na 
lateral do corpo na 
direção do peito, e o 
braço direito faz 
movimentação circular a 
frente do tronco (2 
tempos), uma volta 
completa para o lado 

Música  
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direito; 
Dois passos para trás, 
braços esticados na 
lateral do corpo na 
direção do peito, e o 
braço esquerdo faz 
movimentação circular a 
frente do tronco (2 
tempos), uma volta 
completa para o lado 
esquerdo. 
Finaliza - Obrigada pela 
sua participação e 
aguardo você na próxima 
aula. 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do 
Projeto Extensão na sua casa. 

 

AULA: 5 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema:  Levanta e vem 
dançar! 

Slides com texto e 
narração  

 Professor ON Bem vindos, me chamo 
Camila, sou professora 
de dança no projeto de 
extensão da FUnATI, e 
fico muito grata pela sua 
participação à mais uma 
aula de dança, já se 
aqueceram? Se 
alongaram? Vamos para 
mais uma aula então. 

Música: Estúpido cupido  
(Celly Campello) 2:08 

 

4. Professor ON Movimentação de 
pernas, com 
contratempo segurando 
o pé direito na lateral e 
depois o lado esquerdo 
(16 tempos) 

Música 

5. Professor ON (REFRÃO) 
Movimentação de braços 
a frente do corpo, na 
direção do tronco e 
subindo acima da 
cabeça (4 tempos) 
Braço direito estende na 
lateral do corpo, acima 
da cabeça, com a palma 
da mão estendida, e 
flexiona o cotovelo no 
movimento de empurrar, 

REFRÃO da música  
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ao mesmo tempo um 
passo na lateral para o 
lado esquerdo. 

6. Professor ON Movimento do tronco na 
lateral, com 
movimentação de vai e 
vem(2 tempos), ao 
mesmo tempo os ombros 
fazem pequenos 
círculos, seguido de 
quatro passos 
deslizantes para o lado 
direito e depois esquerdo 
(8 tempos). 

Música  

7. Professor ON (REFRÃO) 
Movimentação de braços 
a frente do corpo, na 
direção do tronco e 
subindo acima da 
cabeça (4 tempos) 
Braço direito estende na 
lateral do corpo, acima 
da cabeça, com a palma 
da mão estendida, e 
flexiona o cotovelo no 
movimento de empurrar, 
ao mesmo tempo um 
passo na lateral para o 
lado direito. 

Refrão da música  

8. Professor ON  Perna intercalando a 
frente do corpo, com 
movimentação de braços 
e fazendo estalos de 
dedos (8 tempos). 
Braço direito esticado 
acima da cabeça, depois 
braço esquerdo e 
descem juntos até a 
altura do quadril, 
juntamente com 
movimentação no 
quadril. 
Dois passos para o lado 
direito, para e faz 
movimentação dos pés. 
Repete para o lado 
esquerdo. 

Música 

9. Professor ON (REFRÃO) 
Movimentação de braços 
a frente do corpo, na 
direção do tronco e 
subindo acima da 
cabeça (4 tempos) 
Braço direito estende na 
lateral do corpo, acima 
da cabeça, com a palma 

Refrão da música  
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da mão estendida, e 
flexiona o cotovelo no 
movimento de empurrar, 
ao mesmo tempo um 
passo na lateral para o 
lado direito. 

´10. Professor ON Uma volta completa para 
o lado direito (8 tempos), 
mexe os pés (4tempos) 
Braço direito esticado 
acima da cabeça, depois 
braço esquerdo e 
descem juntos até a 
altura do quadril, 
juntamente com 
movimentação no 
quadril. 

Música  

11. Professor ON  Movimento do tronco na 
lateral, com 
movimentação de vai e 
vem(2 tempos), ao 
mesmo tempo os ombros 
fazem pequenos 
círculos, seguido de 
quatro passos 
deslizantes para o lado 
direito e depois esquerdo 
(8 tempos). 

Música  

12. Professor ON  (REFRÃO) 
Movimentação de braços 
a frente do corpo, na 
direção do tronco e 
subindo acima da 
cabeça (4 tempos) 
Braço direito estende na 
lateral do corpo, acima 
da cabeça, com a palma 
da mão estendida, e 
flexiona o cotovelo no 
movimento de empurrar, 
ao mesmo tempo um 
passo na lateral para o 
lado direito. 
Repete e finaliza: 
Obrigada por hoje, 
espero que você tenha 
se divertido, até a 
próxima aula. 

Refrão da música  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do 
Projeto Extensão na sua casa. 

 

AULA: 6 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 

Vídeo  
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participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

2. Abertura  Tema:  Sorria, e vamos 
bailar. 

Slides com texto e 
narração  

 Professor ON Bem vindos , à mais uma 
aula, eu sou Camila, 
professora de dança no 
projeto de extensão da 
FUnATI e espero que se 
divirtam bailando comigo 
hoje! 

Música: Bailando 
(Enrique Iglesias) 4:07 

4. Professor ON Instrumental:  
Marcando passo na 
base (6 tempos) 
Pernas cruzam a 
frente, intercalando, 
fazendo uma 
combinação de braços 
levantados na altura do 
rosto, trocando a cada 
movimentação. (8 
tempos). 

Música 

5. Professor ON Perna direita marca a 
frente, volta para a 
base e a esquerda sai 
e marca atrás (8 
tempos); 
Perna esquerda marca 
a frente, volta para a 
base e a direita sai e 
marca atrás (8 
tempos). 

Música  
 

6. Professor ON (REFRÃO) 
Quatro passos curtos 
para a lateral direita, 
com o braço direito 
semi flexionado na 
lateral, palma da mão 
para cima (repete para 
o lado esquerdo, 8 
tempos) Pernas 
cruzam a frente 
intercaladas, com o 
braço semiflexionado a 
frente do rosto (4 
tempos). 
Repete. 

Refrão da música  

7. Professor ON Dois passos para o 
lado direito, com os 
braços 
semiflexionados a 
frente do tronco, com 
as mãos fechadas. 
Depois as pernas 
cruzam 

Música  
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alternadamente a 
frente do corpo, com 
os braços seguindo a 
movimentação. 
Repete. 

8. Professor ON  Corpo levemente 
inclinado para a lateral 
direita, a perna direita 
faz movimentação de 
vai e vem (8 tempos), 
depois a perna direita,  
junto com o braço 
direito, fazem um meio 
circulo e o corpo se 
volta para o lado 
esquerdo. 
Repete para o lado 
esquerdo. 

Música 

9. Professor ON Braços acima da 
cabeça, balançam para 
o lado e para o outro 
(16 tempos). 

Música  

´10. Professor ON Perna direita marca a 
frente, volta para a 
base e a esquerda sai 
e marca atrás (8 
tempos); 
Perna esquerda marca 
a frente, volta para a 
base e a direita sai e 
marca atrás (8 
tempos). 

Música  

11. Professor ON  (REFRÃO) 
Quatro passos curtos 
para a lateral direita, 
com o braço direito 
semi flexionado na 
lateral, palma da mão 
para cima (repete para 
o lado esquerdo, 8 
tempos) Pernas 
cruzam a frente 
intercaladas, com o 
braço semiflexionado a 
frente do rosto (4 
tempos). 
Repete. 

Refrão da música  

12. Professor ON  Dois passos para o 
lado direito, com os 
braços 
semiflexionados a 
frente do tronco, com 
as mãos fechadas. 
Depois as pernas 
cruzam 
alternadamente a 

Música  
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frente do corpo, com 
os braços seguindo a 
movimentação. 
Repete. 

13. Professor ON  Corpo levemente 
inclinado para a lateral 
direita, a perna direita 
faz movimentação de 
vai e vem (8 tempos), 
depois a perna direita 
junto com o braço 
direito, fazem um meio 
círculo e o corpo se 
volta para o lado 
esquerdo. 
Repete para o lado 
esquerdo. 

Música  

14. Professor ON Braços acima da 
cabeça, balançam para 
o lado e para o outro 
(16 tempos) 
Perna direita marca a 
frente, volta para a 
base e a esquerda sai 
e marca atrás (8 
tempos); 
Perna esquerda marca 
a frente, volta para a 
base e a direita sai e 
marca atrás (8 
tempos). 
Finaliza Obrigada por 
mais uma aula, e 
espero você na 
próxima!! 

Música  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do 
Projeto Extensão na sua casa. 

 

AULA: 7 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema:  Quem dança é 
mais feliz! 

Slides com texto e 
narração  

 Professor ON Bem vindos, sou a 
professora Camila da 
oficina de dança, e você 
está convidado a 
participar dessa aula que 
foi preparada com muito 
carinho. Espero que se 
divirta! 

Música:  Largadão 
(Lexa) 2:15 
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4. Professor ON Movimentação do corpo 
para as laterais. (6 
tempos) 
Braços elevados na 
altura do rosto em 
direção a lateral direita, e 
depois esquerda (4 
tempos). Movimentação 
do corpo para as laterais 
(4 tempos).  

Música 

5. Professor ON Intercalando os braços a 
frente do corpo, 
movimentando junto com 
as pernas para a frente e 
para trás (2 tempos) 
Perna direita abre na 
lateral direita, junto com 
os braços que seguem 
para o mesmo lado na 
altura do peito e depois 
para o lado esquerdo (2 
tempos) 
Segura a perna direita 
na lateral e movimenta o 
braço direito (4 tempos) 
Pernas em base, 
movimenta apenas os 
joelhos com 
movimentação de abre e 
fecha (2 tempos) 
Repete 

Música  
 

6. Professor ON (REFRÃO) 
Movimentação de 
pernas, abrindo e 
fechando na base, com 
os braços livres. (16 
tempos) 
Mãos na altura do 
quadril, o corpo se 
movimenta para o lado 
direito, e faz 
movimentação livre e 
depois para o lado 
esquerdo. (16 tempos). 

Refrão da música  

7. Professor ON Instrumental: 
Dois tempos e um 
contratempo, iniciando 
para o lado direito, os 
braços em 
movimentação de 
empurrar. (16 tempos). 

Música  

8. Professor ON  Movimentação do corpo 
para as laterais. (6 
tempos) 
Braços elevados na 
altura do rosto em 

Música 
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direção a lateral direita, e 
depois esquerda (4 
tempos) 
Movimentação do corpo 
para as laterais (4 
tempos). 

9. Professor ON Intercalando os braços a 
frente do corpo, 
movimentando junto com 
as pernas para a frente e 
para trás (2 tempos) 
Perna direita abre na 
lateral direita, junto com 
os braços que seguem 
para o mesmo lado na 
altura do peito e depois 
para o lado esquerdo (2 
tempos) 
Segura a perna direita 
na lateral e movimenta o 
braço direito (4 tempos) 
Pernas em base, 
movimenta apenas os 
joelhos com 
movimentação de abre e 
fecha (2 tempos) 
Repete 

Música  

´10. Professor ON (REFRÃO) 
Movimentação de 
pernas, abrindo e 
fechando na base, com 
os braços livres. (16 
tempos) 
Mãos na altura do 
quadril, o corpo se 
movimenta para o lado 
direito, e faz 
movimentação livre e 
depois para o lado 
esquerdo. (16 tempos). 

Refrão da música  

11. Professor ON  Instrumental: 
Dois tempos e um 
contratempo, iniciando 
para o lado direito, os 
braços em 
movimentação de 
empurrar. (16 tempos) 
Repete e finaliza: 
Obrigada pela sua 
participação hoje, e 
aguardo você na próxima 
aula. 

Música  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do 
Projeto Extensão na sua casa. 

 

AULA: 8 
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Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Acredite em você, 
faça o seu melhor 
sempre! 

Slides com texto e 
narração  

 Professor ON Bem vindos, sou a 
professora Camila da 
oficina de dança, e hoje 
a nossa aula vai exigir 
um pouco de resistência 
e muita coordenação 
motora, mas eu sei que 
você vai me acompanhar 
muito bem, então faça o 
seu melhor! 
Vamos lá com a música 
“Dança da mãozinha”! 

Música:  Dança da 
mãozinha (Tchakabum) 
3:41 

4. Professor ON Instrumental: Pequenos 
movimentos de pés (24 
tempos). 

Música 

5. Professor ON Braços acima da cabeça 
em movimentação lateral 
(6 tempos). Uma volta 
completa  
Movimentação de 
braços, intercalando a 
mão indo ao rosto (16 
tempos). 
Repete 

Música  
 

6. Professor ON (REFRÃO) 
Um tempo para cada 
movimentação: 
Braço esticado na lateral 
direita na direção do 
quadril 
Braço esticado na lateral 
esquerda na direção do 
quadril 
Braço esticado na lateral 
direita na direção do peito 
Braço esticado na lateral 
esquerda na direção do 
peito 
Braço direito 
semiflexionado a frente do 
peito e em seguida se 
estende acima da cabeça; 
Braço esquerdo 
semiflexionado a frente do 

Refrão da música  
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peito e em seguida se 
estende acima da cabeça. 
Uma palma acima da 
cabeça  
Repete 

7. Professor ON Braços acima da cabeça em 
movimentação lateral (6 
tempos) 
Uma volta completa  
Movimentação de braços, 
intercalando a mão indo ao 
rosto (16 tempos)  
Repete 

Música  

8. Professor ON  (REFRÃO) 
Um tempo para cada 
movimentação: 
Braço esticado na lateral 
direita na direção do 
quadril 
Braço esticado na lateral 
esquerda na direção do 
quadril 
Braço esticado na lateral 
direita na direção do peito 
Braço esticado na lateral 
esquerda na direção do 
peito 
Braço direito 
semiflexionado a frente do 
peito e em seguida se 
estende acima da cabeça; 
Braço esquerdo 
semiflexionado a frente do 
peito e em seguida se 
estende acima da cabeça. 
Uma palma acima da 
cabeça  
A repetição acontece de 
acordo com o ritmo e 
finaliza. 

Refrão da música 

9. Professor ON E hoje finalizamos a nossa 
última aula desse ciclo, 
espero que vocês tenham 
se divertido, assim como 
eu. Obrigada pela parceria, 
e espero que logo 
possamos estar juntos 
fisicamente e praticando 
mais e mais aulas. 
Quero agradecer ao 
projeto de Extensão da 
FuNATI pela oportunidade 
de estar aqui com vocês e 

Música  
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também agradecer a 
equipe maravilhosa do 
Centro de Mídias da UEA 
que com muita paciência e 
profissionalismo fez com 
que as nossas aulas 
chegassem a vocês. 
Muito Obrigada!! E 
Parabéns por chegarem até 
aqui comigo! 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 
 

EQUILÍBRIO CORPORAL 

IDENTIFICAÇÃO 

SETOR: Coordenação de Extensão - FUnATI 

OFICINA: EQUILÍBRIO CORPORAL  

PROFESSOR(A): Simone da Silva Teixeira Costa  

AULA: 1 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Apresentação da 
oficina: por que exercitar o 
equilíbrio? 

Slides com texto e narração  

 Professor ON Apresentação da oficina: o 
que é exercitar o equilíbrio;  

Imagens: círculo hipnótico 
preto e branco 

4. Professor ON Apresentação da oficina: o 
objetivo do exercício 

Imagem do professor 
ministrando a aula  

5. Professor ON Apresentação da oficina: 
benefícios do exercício 

Imagens: idosos praticando 
exercício de equilíbrio (com 
cones, fita em linha no 
chão, na cadeira) 

6. Professor ON Exercício 1 (aula 1): 
Estimulação vestíbulovisual 
(com bola cravo crespa).  

Imagens: referentes ao 
protocolo Cawthorne 
(exercícios de reabilitação 
vestibular) e bola cravo 
crespa ou qualquer outra 
bola pequena. 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 2 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 

Vídeo  



 

 

 

 

74 

participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

2. Abertura  Tema: Fortalecimento de 
membros inferiores 

Slides com texto e narração  

 Professor ON Exercício 2 (aula 2): 
Fortalecimento de 
membros inferiores  
Necessário uma cadeira 
sem rodas para 
demonstração do exercício. 

Imagem do professor 
ministrando a aula  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 3 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Fortalecimento de 
membros inferiores e 
equilíbrio estático 

Slides com texto e narração  

 Professor ON Exercício 3 (aula 3): 
Fortalecimento de 
membros inferiores e 
equilíbrio estático (com 
uma cadeira sem rodas). 
Recurso de realidade 
aumentada: linha reta no 
chão. 

Imagem do professor 
ministrando a aula  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 4 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Fortalecimento de 
membros inferiores e 
equilíbrio dinâmico 

Slides com texto e narração  

 Professor ON Exercício 4 (aula 4): 
Fortalecimento de 
membros inferiores e 
equilíbrio dinâmico (com 
uma cadeira sem rodas). 

Imagem do professor 
ministrando a aula  
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Recurso de realidade 
aumentada: linha reta no 
chão. 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 5 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Estimulação do 
equilíbrio estático 

Slides com texto e narração  

 Professor ON Exercício 5 (aula 5): 
Estimulação do equilíbrio 
estático. 
Recurso de realidade 
aumentada: linha reta no 
chão. 

Imagem do professor 
ministrando a aula  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 6 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Estimulação do 
equilíbrio dinâmico 

Slides com texto e narração  

 Professor ON Exercício 6 (aula 6): 
Estimulação do equilíbrio 
dinâmico. Recurso de 
realidade aumentada: linha 
reta no chão. 

Imagem do professor 
ministrando a aula  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 7 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Estimulação da Slides com texto e narração  
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marcha cruzada 

 Professor ON Exercício 7 (aula 7): 
Estimulação da marcha 
cruzada. Recurso de 
realidade aumentada: linha 
reta no chão. 

Imagem do professor 
ministrando a aula  

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 8 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Orientações gerais 
sobre mudanças de hábitos 
e mudanças estruturais em 
casa. 

Slides com texto e narração  

 Professor ON Com o aumento da 
população idosa brasileira 
é observada uma grande 
preocupação frente a um 
dos principais eventos que 
acometem essa faixa 
etária: as quedas. Os 
fatores de risco ambientais 
estão muito presentes, 
sendo que superfícies 
irregulares, superfícies 
molhadas/escorregadias, 
objetos/tapetes soltos e 
desníveis no 
chão/problemas com 
degraus são os mais 
prevalentes. As quedas 
ocorrem principalmente no 
ambiente doméstico 
levando a pessoa idosa a 
perder sua mobilidade e 
independência, cujo 
desfecho principal é a 
diminuição da sua 
capacidade funcional. 

Imagens de idosos com 
gesso, idosos caindo no 
chão. 

Professor ON  Conforme vamos 
envelhecendo, nossa 
coordenação motora e 
agilidade vão sofrendo 
algumas alterações. Com 
isso, em muitos casos, é 

Imagem do professor 
ministrando a aula  
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comum que quedas 
aconteçam. Uma queda 
pode sinalizar o início de 
fragilidade ou anunciar 
uma doença mais séria, 
como a osteoporose, 
comum em mulheres com 
mais de 50 anos. Quando 
devidamente tratados 
esses problemas podem 
ser contornados. Do 
contrário, podem se 
agravar e causar sérios 
transtornos. 
Fonte: Cartilha do Idoso 

 Professor ON A prevenção é sempre o 
melhor caminho! Além de 
exercitar o equilíbrio do 
corpo, observe algumas 
dicas simples, mas que 
realmente ajudam a evitar 
quedas no dia-a-dia: 
Tapetes soltos e desfiados 
podem deslizar ou causar 
tropeções. Procure evitá-
los  
Use sapatos fechados, de 
preferência com solado de 
borracha, que aderem 
melhor ao chão. 
Coloque tapetes de 
borracha no banheiro, no 
chuveiro, em frente á pia 
da cozinha e em outras 
áreas da circulação 
Obstáculos no chão, como 
móveis e objetos 
espalhados pela casa, 
contribuem para as 
quedas. Deixe sempre uma 
luz acessa durante a noite, 
para facilitar sua 
locomoção, evitando 
quedas 
As escadas e corredores 
devem ter corrimão dos 
dois lados. O corrimão 
deve continuar até os 
últimos degraus, que 
devem ser revestidos com 
piso antiderrapante e 
sinalizados com faixas 
amarelas no primeiro e 

Imagens:  
banheiro adaptado para 
idosos, com barras de 
apoio. 
tapetes incorretos para 
idosos 
luzes acesas na casa 
Sapato com sola de 
borracha 
Tapetes de borracha no 
banheiro 
Escadas com corrimão de 
ambos os lados 
colocar o link para cartilha 
do idoso. 
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último degrau. 
Se você caiu e está 
sentindo dores fortes, não 
espere: procure assistência 
médica. 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 
FISIOTERAPIA PREVENTIVA 

IDENTIFICAÇÃO 

SETOR: Coordenação de Extensão - FUnATI 

OFICINA: FISIOTERAPIA PREVENTIVA  

PROFESSOR(A): Adriano Castro Queiroz 

AULA: 1 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: Fisioterapia 
Preventiva (Prevenção 
Musculo- Esquelética e 
Respiratório). 

Slides com texto e narração  

3. Professor ON Boas vindas do professor 
ministrante. Em seguida o 
professor contextualiza sua 
aula e explana a 
importância e benefícios da 
fisioterapia preventiva para 
o idoso.  

Imagem do professor 
ministrando a aula  

4. Professor ON Orientações: os exercícios 
de Fisioterapia Preventiva 
devem ser realizados em 
ambiente doméstico com a 
supervisão de um familiar 
dando suporte ao Idoso 
durante a realização de 
todas as fazes dos 
exercícios.  A prevenção de 
quedas é indispensável 
para realização dos 
exercícios. 

Imagem do professor 
ministrando a aula  

5. Professor ON Apresentação da sequência 
dos exercícios 
Exercícios respiratórios 
(duração máxima de 5min) 

Imagem do professor 
ministrando a aula 

6. Professor ON Alongamentos e auto 
mobilização de MMSS e 
MMII  
(duração máxima de 10 

Imagem do professor 
ministrando a aula 



 

 

 

 

79 

min) 

7. Professor ON Exercício isométricos 
MMSS e MMII (máximo de 
5 min) 

Imagem do professor 
ministrando a aula 

8. Professor ON Treino de equilíbrio 
(máximo de 5min) 

Imagem do professor 
ministrando a aula 

9. Professor ON Treino de marcha Imagem do professor 
ministrando a aula 

Praticando Vinheta: Demonstração dos 
exercícios respiratórios, 
isométricos, alongamentos 
de MMSS e MMII, do treino 
de equilíbrio e de marcha. 
Material utilizado: uma 
cadeira 

Imagem do professor 
ministrando a aula 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 

AULA: 2 

Sequência/ Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS 
(Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de abertura  Vinheta de apresentação 
das aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde e 
Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: A importância dos 
exercícios respiratórios. 

Slides com texto e narração  

      3. Professor ON Boas vindas do professor 
ministrante, com a 
explanação sobre a 
fisioterapia respiratória 
que se caracteriza por um 
conjunto de técnicas 
realizadas com objetivo de 
prevenir e recuperar as 
disfunções do aparelho 
respiratório, promovendo 
funcionalidade e qualidade 
de vida a pessoas que 
sofrem dessas 
complicações respiratórias. 

Imagem do professor 
ministrando a aula  

4. Professor ON A fisioterapia preventiva 
tem como objetivos 
prevenir complicações do 
sistema respiratório dando 
melhor qualidade de vida a 
pessoa idosa; melhora do 
controle respiratório, 
aumentar o volume 
corrente, restaurar padrões 
respiratórios, melhora da 

Imagem do professor 
ministrando a aula  
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expansão pulmonar com 
consequente aumento de 
troca gasosa e oxigenação. 
Importante ressaltar que o 
idoso é mais propenso a 
apresentar quadro de 
complicação respiratória, 
por isso é muito 
importante a execução dos 
exercícios respiratórios. 
Observação: os exercícios 
devem ser realizados por 
pessoas sem quadros 
patológicos os quais 
estejam em tratamento 
médico de disfunções 
respiratórias com por 
exemplo pneumonia. Os 
mesmos tem intuito 
preventivo. 

5. Professor ON Exercício 01- Respiração 
Diafragmática 

Imagem do professor 
ministrando a aula 

6. Professor ON Exercício 02- Freno labial Imagem do professor 
ministrando a aula 

7. Professor ON Exercício 03- Exercícios 
respiratórios em suspiros 

Imagem do professor 
ministrando a aula 

8. Professor ON Exercício 04- Inspiração 
fracionada ou em tempos 

Imagem do professor 
ministrando a aula 

9. Professor ON Exercício 05- Expiração 
abreviada 

Imagem do professor 
ministrando a aula 

Praticando Vinheta: Exercício 01- Respiração 
Diafragmática: Deitado ou 
sentado com os ombros 
relaxamos, inspire pelo 
nariz por 2 segundos 
inflando o abdômen em 
seguida expire pela boca 
por 4 segundos ou 
esvaziando totalmente o 
pulmão contraindo o 
abdômen. 
Exercício 02- Freno labial: 
Exercício expiratório com 
lábios franzidos, consiste 
em realizar uma expiração 
suave contra uma 
resistência imposta pelos 
lábios ou dentes semi-
fechados podendo o tempo 
expiratório ser curto ou 
longo. 
Exercício 03- Exercícios 

Imagem do professor 
ministrando a aula 
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respiratórios em suspiros: 
Consiste em inspirações 
nasais breves, sucessivas e 
rápidas até atingir a 
capacidade inspiratória 
máxima. Deve-se usar o 
freno labial, o tempo 
inspiratório deve ser 
prolongado. 
Exercício 04- Inspiração 
fracionada ou em tempos: 
A inspiração é nasal suave 
e curta, fracionando o 
tempo inspiratório total 
com pausas intermediarias. 
A expiração é lenta e suave 
com freno labial. 
Exercício 05- Expiração 
abreviada: Consiste em 
inspiração nasal em 
pequenos volumes, 
seguido de uma breve 
expiração, com inspiração 
nasal de médio volume, 
seguido de uma expiração 
breve, finalizando com 
inspiração nasal com 
capacidade pulmonar total 
e expiração prolongada e 
suave até esvaziar todo 
pulmão. 
Orientações: Os exercícios 
respiratórios poderão ser 
realizados todos os dias 
com uma sequência inicial, 
cinco repetições, podendo 
o idoso evoluir para mais 
repetições conforme sua 
evolução. 

Vinheta de encerramento Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto 
Extensão na sua casa. 

 
ESPANHOL 

IDENTIFICAÇÃO 

SETOR: Coordenação de Extensão - FUnATI 

OFICINA: ESPANHOL 

PROFESSOR(A): Edrey Alfonso Rodruiguez 

AULA: 1 

Sequência/ 
Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS (Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de Vinheta de Vídeo  
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abertura  apresentação das 
aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde 
e Sra. Felicidade 

2. Abertura  Tema: A importância 
do estudo da língua 
espanhola. O alfabeto, 
cumprimentos, sinais 
de pontuação.  

 

Slide com o tema  

 Professor 
ON 

A aula inicia com um 
vídeo:  O Espanhol a 
Chave do Futuro  

Vídeo número 1: O Espanhol a Chave do 
Futuro. 

4. Professor ON Boas vindas do 
professor ministrante, 
e contextualização 
geral da aula. 

Imagem do professor com os recursos 
midiáticos   

5. Professor ON O material que vocês 
acabaram de assistir 
demostra a 
importância do 
aprendizado do 
idioma Espanhol. 
Explicação do mapa 
dos países que falam 
espanhol. 

 

Vídeo da bandeira de Espanha em 
movimento. 
Imagem do mapa dos países que falam 
espanhol como língua materna. 

 

6. Professor ON Que vamos aprender 
em nosso curso de 
língua espanhola? 
O alfabeto, dígrafos. 
 Os números. 
Saudações  
Dias da semana, 
meses do ano. 
Pronomes pessoais. 
Os artigos definidos e 
indefinidos. 
As regras ortográficas. 
Substantivos, 
adjetivos, verbos, 
(analises de frases) 
As cores, as frutas, os 
vegetais.   
Partes do corpo 
humano. 
Conjugações de 
verbos. 

 

Em quanto o professor vai falando os 
objetivos do curso vão aparecendo na tela 
os pontos. 

7. Professor ON O alfabeto. Início 
explicando que o 

Aparece na tela o alfabeto em espanhol. 
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alfabeto em espanhol 
e muito parecido com 
o alfabeto do idioma 
português.  Só tem 
diferenças no som de 
algumas letras. 
Explico que no idioma 
espanhol como 
mesmo se escreve, se 
lê, como mesmo se 
fala, se escreve 

 

8. Professor ON Vamos a iniciar 
conhecendo que o 
idioma espanhol tem 
em total 27 letras, de 
elas 5 são vocais e 22 
são consoantes e 4 
são dígrafos. 

Aparece na tela a explicação do professor. 

9. Professor ON Vamos a iniciar com as 
vocais. 
Por que se chamam 
vocais? 
Se explica por que se 
chamam vocais. 
Se explica que no 
idioma espanhol 
somente encima das 
vocais se coloca o 
acento agudo ou 
trema na vocal u nas 
silabas güe güi, que no 
idioma espanhol não 
existe circunflexo nem 
chio 

 

Aparece na tela as 5 vocais. 
A E I O U  
Quando o professor fale das silabas güe 
güi aparecera embaixo das vocais as 
palavras: 
Pingüino Vergüenza  

 

10. Professor ON Apresentação das 
consoantes.  
O professor faz 
menção do nome de 
cada uma das letras 
do alfabeto e o som 
das mesmas. 
Se explica que as 
letras B e V tem o 
mesmo som, as letras 
S e Z tem o mesmo 
som.  

 

Aparece na tela o alfabeto em espanhol. 
Quando o professor fala das letras B e V 
se coloca na tela as letras e as palavras 
Bienvenidos   Volver    Primavera    
Verano. 
Quando o professor fala das letras S e Z se 
coloca na tela as letras y as palavras  
Casa   Caza    Zapato    Azúcar  

 

11. Professor ON Apresentação dos 
dígrafos. 
O professor explica 

Se coloca na tela os dígrafos. 
cc    ch     ll     rr  
quando o professor explica das palavras 
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que tanto no idioma 
português como no 
idioma espanhol 
existem os dígrafos. 
No caso do idioma 
espanhol são 4 
dígrafos. 
E importante explicar 
que no idioma 
espanhol nenhuma 
palavra se escreve 
com dois ss: 

 

com dois ss aparece na tela as palavras  
Profesor   Clase    Asunto.   

 

12. Professor ON O professor pede para 
os alunos falar 
novamente o alfabeto 
em espanhol e que é 
muito importante 
aprender o mesmo de 
memoria 

Aparece na tela o alfabeto. 

13. Professor ON O professor explica a 
importância dos 
comprimentos e as 
despedidas.  
O professor fala cada 
uma de elas e pede 
para os alunos repetir 
as mesmas junto com 
o professor 

 

Aparece na tela as saudações. 

14. Professor ON Sinais de pontuação.  
O professor explica 
que no idioma 
espanhol existe o 
símbolo de 
exclamação e o 
símbolo de 
interrogação se coloca 
no início e no final da 
frase e o porquê? 

 

Aparece na tela os símbolos de 
exclamação e interrogação abertos y 
fechados.   ¿ ?   ¡  !  
Quando o professor começa a explicar o 
porque abertos y fechados se coloca as 
seguintes frases na tela. 
¿Ustedes tienen alguna idea de cuando 
los alumnos de lengua española realizaran 
el examen?  
¡El discurso dado por el papa en la plaza 
del Vaticano estaba lleno de energía de 
vida y de amor! 
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15. Professor On Fechamento da aula:  
O professor explica 
que cada aula vai 
fechar com 10 
palavras para procurar 
os significados das 
mesmas e com um 
vídeo musical em 
espanhol. 

 

Palavras para procurar os significados. 
Casco cuchara cuchillo tenedor pantalón 
nieto vecino delantal vaso orilla. 
Se fecha a aula com o vídeo1 clip Las 
Ballenas de Roberto Carlos. 

 

16. Vinheta de 
encerramento 

Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto Extensão na 
sua casa. 

 

AULA: 2 

Sequência/ 
Cartelas 
(SLIDES) 

CONTEÚDO RECURSOS (Imagem/Vídeo) 

1. Vinheta de 
abertura  

Vinheta de 
apresentação das 
aulas com a 
participação dos 
personagens Dr Saúde 
e Sra. Felicidade 

Vídeo  

2. Abertura  Tema: revisão das 
saudações e das 
despedidas, os 
números, os dias da 
semana e os meses do 
ano. 

Slide com o tema  

 Professor 
ON 

Boas vindas do 
professor ministrante, 
e contextualização 
geral da aula. 

Imagem do professor com os recursos 
midiáticos   

4. Professor ON Início da aula 
lembrando a aos 
estudantes o 
conteúdo trabalhado 
na aula anterior e se 
revisa o exercício 
deixado como tarefa. 

Quando o professor lembra do alfabeto 
aparece na tela a imagem do alfabeto, os 
dígrafos e as sinais de pontuação.  
Aparece na tela as palavras deixadas de 
tarefas com a tradução no português. 
Casco cuchara cuchillo tenedor pantalón 
nieto vecino delantal vaso orilla 

 

5. Professor ON O professor explica 
que na aula de hoje 
vamos a estar 
aprendendo várias 
temáticas 
importantes para a 
vida pratica na hora 
da comunicação no 
idioma espanhol. 
Vamos lembrar 
novamente as 

Vídeo da bandeira de Espanha em 
movimento. 
Na medida que o professor vai falando 
os temas que vão ser presentados na 
aula de hoje vão aparecendo os mesmos 
na tela. 
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saudações e as 
despedidas os 
números os dias da 
semana e os meses do 
ano. 

6. Professor ON A continuação o 
professor começa 
falar da importância 
da comunicação entre 
pessoas e passa a 
lembrar dos 
diferentes tipos de 
saudações e as 
despedidas. 

Em quanto o professor inicia as 
saudações e as despedidas vão 
aparecendo na tela as palavras. 

7. Professor ON Os números. O 
professor explica da 
importância na 
prática de saber falar 
os números em 
espanhol. Del 1 al 
100. 
O professor fale dos 
números 16, 22, 23, 
26  
O professor começa 
falar dos números do 
31 al 100. 

Aparece na tela os números e o por 
extenso embaixo dos números. 
Quando o professor fala dos números do 
16,22, 23 e 26 aparece na tela os 
números do 1 al 9. E a continuação os 
números antes mencionados com o por 
extenso embaixo. 
Quando o professor fala dos números do 
31 al 100 na tela aparecem os números 
com o por extenso embaixo. 

 

8. Professor ON O professor passa al 
tema dos dias da 
semana  
lunes, martes, 
miércoles, jueves, 
viernes, sábado, 
domingo. 
pergunta: sabem 
porque os dias da 
semana em espanhol 
se chamam assim? 
A continuação o 
professor explica que 
todos os dias da 
semana em espanhol 
são do gênero 
masculino além de os 
nomes dos dias 
terminar em S não 
significa que seja no 
plural. 
O professor nomeia 
hoy, mañana, pasado 
mañana, ayer, antier. 

Aparecem na tela os nomes dos dias da 
semana em espanhol e do lado em 
português. 
Quando o professor explica por que os 
dias da semana em espanhol se chamam 
assim aparece na tela o nome dos dias 
juntos com a imagem do Sistema Solar. 
O professor coloca os nomes dos dias da 
semana em espanhol juntos com seu 
artigo ao igual que no idioma português. 
Quando o professor fala de hoy, mañana, 
pasado mañana, ayer, antier, aparecem 
do lado das palavras em espanhol a sua 
tradução no idioma português. 

 

9. Professor ON Os meses do ano: Aparece na tela os 12 meses do ano em 
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O professor inicia o 
tema falando dos 
meses do ano em 
espanhol e em 
português, faze a 
explicação que os 
últimos 4 meses do 
ano não terminam em 
(bro) em espanhol e 
sim em (bre) 
Pergunta: por que os 
meses de julho a 
dezembro se chamam 
assim? 
Se explica o porquê. 

espanhol e do lado os 12 meses do ano 
em português. 
Quando o professor faze a pergunta 
aparecem de novo os 12 meses do ano 
em espanhol e do lado do mês de julho a 
imagem de Julio Cesar o imperador 
romano, do lado do mês de agosto a 
imagem de Augusto Cesar. 
Do lado de setembro o número 7, do 
lado de outubro o número 8, do lado do 
novembro o número 9 e do lado de 
dezembro o número 10 

 

10. Professor ON Para dar início ao 
fechamento da aula o 
professor lembra dos 
temas falados. 
As saudações e 
despedidas 
Os números 
Os dias da semana  
Os meses do ano. 

Aparece na tela cada um de os temas  

11. Professor ON Fechamento da aula:  
O professor explica 
que cada aula vai 
fechar com 10 
palavras para 
procurar os 
significados das 
mesmas e com um 
vídeo musical em 
espanhol. 

Palavras para procurar os significados. 
Hoja, olla, bolígrafo, pizarra, oler, pasillo, 
tejado, mono, cucharon, rodilla.  
Se fecha a aula com o vídeo clip El 
Muelle de San Blas 

 

12. Vinheta de 
encerramento 

Encerramento com a logo da FUnATI e a frase do Projeto Extensão na 
sua casa. 

 
Após a elaboração dos planos de aula, foi dado início ao processo de gravação dos vídeos, 

que aconteceu no final do mês de outubro. A flexibilidade de espaços para as gravações é um 
diferencial da VAT, pois a equipe de profissionais se desloca para espaços externos, de acordo 
com a necessidade de cada atividade, tornando-as mais dinâmicas e interessantes. A atividade 
de teatro, por exemplo, iniciou as gravações na Praça de São Sebastião, com uma enquete, com 
o público (comunidade em geral) que ali se fazia presente, a respeito do significado de se 
praticar uma oficina de teatro. Vale ressaltar que o resultado ficou muito interessante, e 
poderá ser conferido no vídeo quando este for disponibilizado.  As atividades de Tai Chi Chuan, 
também foram gravadas em espaço externo, neste caso, o instrutor da atividade cedeu sua 
academia para as gravações serem realizadas.  

Como já mencionado, as gravações iniciaram no fim de outubro e até o mês de dezembro 
ficou contabilizado da seguinte forma:  

 Tai Chi Chuan - 8 aulas gravadas e editadas, até o momento ainda não disponibilizada 



 

 

 

 

88 

para o público; 

 Pilates - 9 aulas gravadas e editadas, até o momento ainda não disponibilizada para o 
público; 

 Artesanato - 3 aulas gravadas, editadas e disponibilizadas nos canais de redes sociais;   

 Dança - 8 aulas gravadas e editadas, até o momento ainda não disponibilizada para o 
público; 

 Equilíbrio Corporal - 8 aulas gravadas e editadas, até o momento ainda não 
disponibilizada para o público; 

 Fisioterapia Preventiva - 2 aulas gravadas e editadas, até o momento ainda não 
disponibilizada para o público; 

 Espanhol - 2 aulas gravadas e editadas, até o momento ainda não disponibilizada para o 
público; 

 Teatro - 1 aula gravada, não editada até o momento;  
O cronograma de divulgação dos vídeos aulas iniciou no mês de dezembro com as 

atividades de Artesanato. Foram disponibilizados, através das redes sociais (YouTube, 
Instagram e WhatsApp), três vídeos. Cada um deles mostrou o passo a passo de peças de 
decoração natalina, com objetivos de incentivar os alunos a decorarem suas casas com objetos 
confeccionados por eles, podendo ainda ser junto e com auxílio de seus familiares, e também 
com a possibilidade de comercializarem seus produtos, oportunizando renda extra para os 
mesmos. 

 
 As plataformas de redes sociais mostraram números significativos de acessos e 

visualizações destes vídeos da atividade de Artesanato. Tendo especificamente cada vídeo os 
seguintes números: 

 
 
 

 
GRÁFICO 5 -  Oficina Natalina Aula 1 - Boneco De Neve  
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   Fonte: Canal da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade no YouTube 2020/2. 

 

O gráfico 5 demostra que o número de visualizações do vídeo da primeira aula de 
artesanato, o qual teve um total de 625 (seiscentos e vinte e cinco) acessos, sendo 479 de 
pessoas não inscritas no canal e 146 inscritos. 
 
GRÁFICO 6 - Oficina Natalina Aula 2  - Árvore de Natal   

  
Fonte: Canal da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade no YouTube 2020/2. 

 
 
O gráfico 6 mostra o número de visualizações do vídeo da segunda aula de artesanato, o 

qual teve um total de 175 (cento e setenta e cinco) acessos, sendo 103 (cento e três) de 
pessoas não inscritas no canal e 72 (setenta e duas) inscritas. 
GRÁFICO 7 - Oficina Natalina Aula 3 – Enfeite de Porta   
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Fonte: Canal da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade no YouTube 2020/2. 

 

O gráfico 7 demonstra o número de visualizações do vídeo da terceira aula de artesanato, 
o qual teve um total de 148 (cento e quarenta e oito) acessos, sendo 79 (setenta e nove) de 
pessoas não inscritas no canal e 69 (sessenta e nove) inscritas. 
 

Vale ressaltar que esta nova modalidade de atividades, possibilitou abranger um número 
maior de pessoas em uma mesma atividade, inclusive de outras faixas etárias, além do público 
envelhescente, afinal as plataformas online são de acesso para todos aqueles que dispõem 
deste veículo. E isto pode ser visto, por exemplo do primeiro vídeo, como demonstra o gráfico 
abaixo:  

 
 
 
 
 

GRÁFICO 8 - Faixas etárias  



 

 

 

 

91 

 
      Fonte: Canal da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade no YouTube 2020/2. 

 

O gráfico 8 demonstra que 21,1% do público que acessou o vídeo foi da faixa etária entre 
45 e 54 anos, 36,7% na faixa etária de 55 a 64 e a maior porcentagem com 42,2% a partir de 65 
anos.  

Objetivo: Promover a inserção sociocultural de pessoas envelhecentes, a partir de 50 anos, em 
atividades que promovam e/ou resgatem a autoestima, a cidadania e a valorização pela família 
e sociedade. 

Público Alvo: Pessoas com 50 anos e mais  
 

Período de realização: Janeiro a Dezembro de 2020 (incluindo planejamento e organização). 
 

Resultados obtidos: No primeiro semestre do ano, foi ofertado um total de 2500 (duas mil e 
quinhentas) vagas distribuídas em 113 turmas de 29 modalidades de cursos e oficinas descritas 
anteriormente. Tivemos um total de 1.676 alunos cadastrados.  
No segundo semestre do ano as atividades foram ofertadas através de vídeos aulas, divulgadas 
através das Redes Sociais (YouTube, Instagram e WhatsApp). O processo de planejamento e 
organização dos vídeos ocorreu durante os meses de agosto a novembro, e envolveu a 
coordenação de Extensão, os instrutores das atividades e os profissionais da VAT S/A. As 
modalidades de atividades desenvolvidas foram: Tai Chi Chuan, Pilates, Artesanato, Dança, 
Equilíbrio Corporal, Fisioterapia Preventiva, Espanhol e Teatro.  
No mês de dezembro foi disponibilizado três vídeos de Artesanato, com aulas de peças 
natalinas. O primeiro vídeo alcançou 625 visualizações, o segundo vídeo 175, e o terceiro 148. 
Desta forma o número total de visualizações foi de 948 (novecentos e quarenta e oito).  

Número total de beneficiários atendidos: 2.682 (docentes e discentes)  
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D. ATIVIDADES – COORDENAÇÃO DE PESQUISA 
 

Coordenações Vinculadas: Coordenação de Pesquisa 
EQUIPE DE PESQUISA 
COORDENADORES SÊNIORS 
Dr. Euler Esteves Ribeiro 
Dra. Ivana Beatrice Mânica da Cruz 
COORDENADORA DE PESQUISA 
Dra. Verônica Farina Azzolin 
PESQUISADORAS ASSOCIADAS 
Dr. Claudio Chaves  
Dra. Ednea de Aguiar Maia Ribeiro  
Dr. Eduardo Vélez  
Dra. Isabel Roggia 
Dra. Fernanda Barbisan 
Dra. Elisa Brosina de Leon 
Dra. Maira Mendes dos Santos Marques 
MsC. Raquel de Souza Praia 
MsC. Ivo Emilio da Cruz Jung  
MsC. Bárbara Osmarin Turra  
Esp. Elorides Brito  

 

 
1) Apresentação  

Desde a fundação da UnATI, hoje Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade FUnATI, 
houve a preocupação em se desenvolver e realizar pesquisas científicas de ponta relacionadas 
direta ou indiretamente com a Biologia do Envelhecimento, área também conhecida como 
Biogerontologia. Deste modo, a questão central dos nossos estudos pode ser resumida da 
seguinte forma: como fatores ambientais como a dieta, fármacos e poluentes ou fatores 
genéticos podem modular processos oxidativo-inflamatórios que estão associados a aceleração 
do envelhecimento biológico e doenças crônicas que são muito frequentes em idosos. 
Por se tratar de pesquisas complexas, a FUnATI realiza as pesquisas em parceria com outras 
universidades do país e estrangeiras como: parceiro principal é a Universidade Federal de Santa 
Maria-RS no laboratório de Biogenômica coordenado pela Prof. Dra. Ivana Beatrice Mânica da 
Cruz, bem como parceiras também: Universidade do Oeste de Santa Catarina, Universidade 
Franciscana, Universidade Luterana do Brasil, Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre, Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, Pontifica Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul e Universidades estrangeiras como a: Universidade de Tóquio, 
Universidade de Barcelona, Universidade de Toronto, Universidade de Leon, dentre outras 
Universidades.  
Como objetivo a FUnATI como suas pesquisas científicas procura contribuir com a evolução dos 
saberes humanos em todos os setores, sendo sistematicamente planejada e executada através 
de rigorosos critérios de processamento das informações, assim a realização de pesquisas de 
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excelência é um dos pilares primordiais para o desenvolvimento de uma região e um país. Na 
FUnATI a preocupação com a realização de pesquisas que causem impacto positivo na vida das 
pessoas é uma constante, além é claro da contribuição para um maior conhecimento científico 
acerca do envelhecimento e também sobre a dieta e estilo de vida do povo Amazônico.  
Diante do atual contexto da pandemia de COVID-19 e com escassa ou inexistente liberação de 
verbas para o desenvolvimento das pesquisas, podemos considerar que o ano de 2020, foi um 
ano com bom desempenho de pesquisa.  
Abaixo estarão descritos, artigos científicos publicados em Revistas de Alto Impacto 
Internacional, capítulos de livros publicados por editoras internacionais, trabalhos 
apresentados e publicados em anais de congressos, eventos científicos, enfim elencamos as 
diversas atividades relacionadas a Coordenação de Pesquisa da FUnATI.  
 

 
2) Outras informações de Destaque: 
 

 
3) Detalhamento das atividades/serviços e projetos desenvolvidos no ano de 2019 
ATIVIDADE 1:  
Título da Atividade  
Trabalhos científicos publicados em revistas de alto impacto internacional 
Descrição: A publicação de resultados de estudos científicos em Revistas Internacionais de alto 
impacto é o reconhecimento final de um trabalho realizado com excelência e nos mais altos 
padrões de qualidade mundial. O caminho entre a concepção de uma pesquisa e a publicação 
em periódicos é árduo, e envolve além de trabalho mecânico em bancadas laboratoriais, muito 
estudo e dedicação ao tema. Uma vez que a publicação passa por uma seleção altamente 
criteriosa por especialistas da área, a publicação de artigos garante a perpetuação dos 
resultados obtidos, ainda, tais trabalhos poderão servir como base para novos estudos e esse é 
o caminho para evoluções científicas que podem impactar diretamente na qualidade de vida 
das pessoas. 
Objetivo:  

Publicação dos resultados das pesquisas desenvolvidas, em revistas internacionais renomadas.. 
Público Alvo:  
Pesquisadores no geral, acadêmicos de graduação, mestrado, doutorado e pós doutorado, 
bem como a população em geral com acesso à internet.  
Período de realização:  

Janeiro a dezembro de 2020 
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Resultados obtidos:  

1- 1- MAURER, PATRÍCIA; BARBISAN, FERNANDA; AZZOLIN, VERONICA FARINA; BERRO, LYANA 
FEIJOO; MONTAGNER, RENATA; FRESCURA; DA CRUZ, IVANA BEATRICE MÂNICA; 
MANFREDINI, VANUSA; PICCOLI, JACQUELINE DA COSTA ESCOBAR. Polymorphism eNOS 
Glu298Asp modulates the inflammatory response of human peripheral blood mononuclear 
cells. CYTOKINE , v. 125, p. 154812-154815, 2020.  
 
Resumo do artigo:  O óxido nítrico é um radical gasoso produzido pela óxido nítrico endotelial 
sintase (eNOS) cuja ação fisiológica mais estudada é a vasodilatação. No entanto, também atua 
na defesa do organismo através da formação de radicais citotóxicos, que podem potencializar 
a lesão inflamatória das células. O Glu298Asp é um polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) 
no gene eNOS relacionado ao risco de doença cardiovascular. Os negros apresentam maior 
prevalência de hipertensão e mortalidade cardiovascular. Em seguida, objetivamos avaliar a 
influência do polimorfismo Glu298Asp na resposta inflamatória in vitro e na expressão gênica 
em negros.  As células mononucleares do sangue periférico (PBMC) de negros com diferentes 
genótipos de Glu298Asp foram tratadas com fito-hemaglutinina (PHA), um mitógeno e 
ativador de células T. Marcadores oxidativos, inflamatórios e expressão de genes de 
inflamação foram avaliados. As frequências dos genótipos foram TT 6,7%; TG 29,3% e GG 
64,0%. A ativação de PBMCs com 125 μg de PHA modulou a expressão de genes inflamatórios 
e aumentou os níveis de citocinas inflamatórias. O alelo T mostrou maior suscetibilidade à 
inflamação (níveis mais altos de interleucina 1, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa; p 
<0,001). O alelo G exibiu proteção através de níveis mais altos de óxido nítrico (p <0,001) e 
menos citocinas inflamatórias.  Apesar das limitações metodológicas relacionadas aos ensaios 
in vitro, todos os resultados sugeriram que o Glu298Asp modula os genes inflamatórios, o alelo 
T é mais suscetível à inflamação e o alelo G é protetor. 
 

2- 2- DE MARCHI, ANA CAROLINA BERTOLETTI ; ALVES, ANA LUISA SANT' ANNA ; GONÇALVES, 
CARLA BEATRICE CRIVELLARO ; CERVI, CRISTIANO ROBERTO ; BIDUSKI, DAIANA ; BELLEI, 
ERICLES ANDREI ; MADALOZZO, GUILHERME AFONSO ; DA CRUZ, IVANA BEATRICE MÂNICA ; 
VEIGA, JEANGREI EMANOELLI ; RODRIGUEZ, JOÃO PEDRO MAZUCO ; FERRETTO, LUCIANO 
RODRIGO ; BIN, LUIZ CARLOS PEREIRA ; REBONATTO, MARCELO TRINDADE ; PORTELLA, 
MARILENE RODRIGUES ; ROMAN, MATEUS KLEIN ; CECHETTI, NATHÁLIA PINTO ; RIEDER, 
RAFAEL ; DEBON, RAQUEL ; VOLPI, SIMIANE SALETE . An Electronic Health Platform for 
Monitoring Health Conditions of Patients With Hypertension in the Brazilian Public Health 
System: Protocol for a Nonrandomized Controlled Trial. JMIR RESEARCH PROTOCOLS, v. 9, p. 
e15299, 2020. 
 

 

http://lattes.cnpq.br/1428674947616182
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Resumo do artigo:  As doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão arterial, têm 
alto impacto no contexto da saúde pública. Estudos anteriores mostraram melhorias na 
pressão arterial devido a mudanças simples no estilo de vida, que foram apoiadas por soluções 
de saúde eletrônica (eHealth). Objetivo: O objetivo deste estudo é desenvolver uma 
plataforma de eSaúde e avaliar os efeitos de seu uso nas condições de saúde de pacientes 
hipertensos, com assistência de profissionais de saúde do sistema público de saúde de uma 
cidade brasileira. A plataforma incluirá um servidor que centraliza todos os dados e regras de 
negócios, um painel de site para profissionais de saúde e um aplicativo móvel para 
pacientes. Analisaremos os efeitos de seu uso por meio de um ensaio clínico controlado, não 
randomizado, não cego, prospectivo e monocêntrico. Inscreveremos 68 participantes com 
diagnóstico de hipertensão arterial e em acompanhamento médico e os categorizaremos em 
dois grupos. Os participantes do grupo de intervenção usarão a plataforma como método de 
monitoramento, enquanto os participantes do grupo de controle usarão métodos 
convencionais. Nos dois grupos, avaliaremos e comparamos a evolução da pressão arterial e a 
adesão ao tratamento antes, durante e após a intervenção. O projeto foi financiado no final de 
2018. Desenvolvemos o software desde 2019 com planos para concluí-lo em 2020, e 
inscreveremos pacientes entre 2020 e 2021. Esperamos enviar os primeiros resultados para 
publicação em 2020.  Para o desfecho primário, esperamos uma redução e estabilização da 
pressão arterial. Para os resultados secundários, esperamos ver melhorias na adesão ao 
tratamento, atividades físicas e práticas alimentares e aceitação da plataforma eHealth. Na 
saúde pública, a tecnologia que favorece o controle de doenças também ajuda a reduzir 
complicações e, consequentemente, custos de tratamento. A plataforma pode incentivar a 
adaptação da assistência médica para incorporar essa tecnologia ao monitoramento do 
paciente. 
 

3- 3- ONGARATTO F; BONADIMAN BSR; MARAFON F ; KOSVOSKI GC ; CHAVES, C. C. ; CHAVES CM 
; DA CRUZ, IVANA BEATRICE MANICA ; BAGATINI MD . Efeito in vitro do extrato de tucumã 
(Astrocaryum aculeatum) em células mononucleares de sangue periférico. BRAZILIAN 
JOURNAL OF HEALTH REVIEW, V. 3, P. 5055-5062, 2020. 

4-  
5- Resumo do artigo: O tucumã (Astrocaryum aculeatum) fruto nativo da Amazônia Brasileira, 

vem sendo estudado por apresentar uma série de compostos bioativos, como, vitamina 
A,ômega 3, 6 e 9, carotenoides, catequinas e quercetina que trariam benefícios para saúde 
humana. Estudos prévios demonstraram a capacidade antitumoral, anti-hiperglicêmica, 
antinflamatória e antimicrobiana desse fruto. Porém, ainda são poucas as informações sobre a 
atividade do tucumã. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi verificar o efeito do extrato 
etanólico de tucumã nas células mononucleares de sangue humano. Para o desenvolvimento 
desse trabalho as células mononucleares de sangue humano foram coletadas de voluntários 
saudáveis e separadas por gradiente de densidade. O cultivo foi realizado com meio RPMI com 
10% de soro fetal bovino e 1% de antifúngico e antibiótico. As células foram mantidas em 
estufa com controle de temperatura e umidade. Após duas horas de adaptação a placa, as 
células foram tratadas com diferentes concentrações do extrato de tucumã (5, 10, 50, 100 e 
500 mg/mL) por 24 horas e realizados os testes de viabilidade celular (MTT). Para as análises 
de inflamação realizamos a técnica de mieloperoxidase e estresse oxidativo, como: óxido 
nítrico, substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), tióis não proteicos (NPSH) e tióis 
proteicos (PSH) foram utilizadas as concentrações de (10, 50, 100ug/mL). 
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Os dados foram expressos como porcentagem do grupo controle e analisados estatisticamente 
com análise unidirecional de variância, seguida do teste post hoc de Tukey, utilizando o 
software Graphpad Prism versão 5.0 (Graphpad Prism Software Company, 2014). Resultados 
com p≤0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Os resultados desse estudo 
demonstraram que todas as concentrações do extrato de tucumã foram capazes de melhorar a 
viabilidade celular, estimulando a proliferação das células (p<0.0001). Nos testes nos 
marcadores avaliados mieloperoxidase, óxido nítrico e tióis não proteicos, foi possível observar 
que o extrato de tucumã não causou danos oxidativos quando comparado com o controle, 
quando analisados os testes TBARS (p < 0.0144) (Fig. 2c) e tios proteicos (p< 0.0010) foi 
possível observar que o extrato reduziu os danos oxidativos quando comparado com o 
controle, apresentando efeito benéfico sobre as células. Sendo assim, os resultados 
encontrados demonstram que o tucumã, fruto nativo da Amazônia Brasileira, melhora reduz o 
estresse oxidativo em células saudáveis, bem como aumenta a viabilidade celular, sugerindo 
que o tucumã apresenta em sua matriz química substâncias que podem ser investigadas como 
alvo terapêutico de doenças crônicas que tem como base o acumulo de radicais livres. 

6-  
7-  
8- 4- JUNG, I.E. DA CRUZ; DUARTE, T. ; DA CRUZ, I.B.M. ; .O.TURRA, B ; CHITOLINA, B. ; MOTTA, 

J.R. ; MONTANO, M.A.E. ; .F.AZZOLIN, V ; RIBEIRO, E.E. ; DUARTE, M.M.M.F. ; BARBISAN, F.  
Research Article Val16Ala-SOD2 polymorphism modulates hypothalamic-pituitary-adrenal axis 
molecules and BDNF levels in healthy adults under no psychological stress. GENETICS AND 
MOLECULAR RESEARCH , v. 19, p. GMR18586, 2020. 
 
Resumo do artigo: O estresse psicológico crônico altera o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
(eixo HPA), desencadeando estados inflamatórios oxidativos crônicos associados a condições 
físicas e psiquiátricas. No entanto, não está claro se os estados oxidativo-inflamatórios basais 
desencadeados por variação genética afetam o eixo HPA, alterando os níveis de cortisol, 
hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) e sulfato de desidroepiandrosterona (DHEA-S). Os 
seres humanos têm um único polimorfismo nucleotídico (SNP) encontrado na superóxido 
dismutase dependente de manganês (Val16Ala-SOD2, rs4880), que possui dois alelos (V e A) 
que afetam a eficácia basal da enzima antioxidante SOD2 nas mitocôndrias. O genótipo VV, 
que apresenta baixa eficácia de SOD2, tem sido associado a estados inflamatórios crônicos, 
além de maior risco de depressão e estresse psicológico auto relatado. Portanto, o 
desequilíbrio oxidativo basal pode ter alguma influência na modulação da fisiologia do eixo 
HPA. Nós testamos essa hipótese comparando os níveis sanguíneos matinais de cortisol, ACTH 
e DHEA-S e outros marcadores bioquímicos em 90 universitários adultos saudáveis 
previamente genotipados para o SOD2SNP (30 voluntários para cada genótipo, 26,5 ± 8,7 
anos). Apenas voluntários que relataram não ter percepção do estresse psicológico foram 
incluídos no estudo. O grupo VV apresentou cortisol e ACTH matinais mais altos e menor fator 
DHEA-S e fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) do que indivíduos com alelo A. Estes 
resultados indicam alguma influência do desequilíbrio de S na modulação desta molécula. 
Portanto, sugerimos que estados pró-oxidativos e inflamatórios geneticamente controlados 
possam modular marcadores fisiológicos para estresse e neurogênese. 
 
 

http://lattes.cnpq.br/6760036358198639
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9- 5- MONTAGNER, GREICE FRANCIELE FEYH DOS SANTOS ; BARBISAN, FERNANDA ; LEDUR, 
PAULINE CHRIST ; BOLIGNON, ALINE ; MOTTA, JÉSSICA DE ROSSO ; RIBEIRO, EULER ESTEVES ; 
PRAIA, RAQUEL DE SOUZA ; AZZOLIN, VERÔNICA FARINA ; CADONÁ, FRANCINE CARLA ; 
MACHADO, ALENCAR KOLINSKI ; BARCELOS, RÔMULO PILLON ; DA CRUZ, IVANA BEATRICE 
MÂNICA . Biological Properties of (Dunal), an Amazonian Fruit. JOURNAL OF MEDICINAL 
FOOD , v. 1, p. jmf.2019.0193-3, 2020. 
 
Resumo do artigo: Solanum sessiliflorum é uma fruta da Amazônia (cubiu) que é domesticada 
desde a era pré-colombiana. Também é usado na medicina popular para tratar algumas 
condições clínicas. Esta investigação caracterizou e analisou quimicamente o efeito 
antioxidante e antitumoral in vitro de um extrato hidroalcoólico de polpa de cubiu / 
semente. O extrato de Cubiu foi caracterizado quimicamente por cromatografia líquida de alta 
eficiência com detector de arranjo de diodos (HPLC-DAD), sua capacidade antioxidante medida 
pelo ensaio 2.2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) e os seguintes protocolos complementares in 
vitro foram realizados: (1 ) efeito citoprotetor de cubiu nas células mononucleares do sangue 
periférico humano (PBMCs) expostas ao H 2 O 2, uma molécula genotóxica e 
procarcinogênio; (2) efeito do cubiu na oxidação de lipoproteínas de baixa densidade; e (3) 
efeito citotóxico e antiproliferativo nas linhas celulares de câncer de mama (MCF-7) e 
colorretal (HT-29). Análises bioquímicas e de citometria de fluxo foram realizadas nesses 
protocolos. O extrato de Cubiu apresentou altas concentrações de ácidos cafeico e gálico, 
beta-caroteno, catequina, quercetina e rutina, e sua capacidade antioxidante foi 
confirmada. Cubiu atenuou H 2 O 2citotoxicidade em PBMCs, apresentou efeito redutor na 
oxidação de LDL e induziu mortalidade e inibição proliferativa de células cancerígenas 
colorretais. Nas células cancerígenas, o extrato de cubiu a 10 μg / mL apresentou efeitos 
semelhantes aos da quimioterapia com 5-fluorouracil, reduzindo sua viabilidade e frequência 
da fase S, indicando que as células estão em mitose. Em resumo, apesar das limitações 
dos protocolos in vitro , nossos resultados sugerem que o cubiu tem várias propriedades 
biológicas que afetam a saúde humana. 
 
6- BRUM, EVELYNE DA SILVA ; DA SILVA, LÍLIAN MARQUEZINI ; TEIXEIRA, TAIANE PICCINI ; 
MOREIRA, LAÍS DA ROSA ; KOBER, HELENA ; LAVALL, MARINÊS CALEGARI ; SILVA, JOSÉ ÉDSON 
PAZ DA ; PIANA, MARIANA ; LENZ, LUANA SUÉLING ; DA CRUZ, IVANA BEATRICE 
MÂNICA ; DUARTE, THIAGO ; DUARTE, MARTA MARIA MEDEIROS FRESCURA ; BRANDÃO, 
RICARDO . DNA damage and inflammatory response in workers exposed to fuels and paints. 
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH , v. 1, p. 1-11, 2020. 
 
Resumo do artigo: Trabalhadores expostos a combustíveis e tintas podem apresentar 
alterações em vários parâmetros. Dessa forma, avaliamos potenciais biomarcadores, com o 
objetivo de detectar mudanças precoces em frentistas e pintores. Foram coletadas amostras 
de sangue para análise de marcadores inflamatórios e de dano ao DNA, além de parâmetros 
bioquímicos, hematológicos e de estresse oxidativo. Os parâmetros bioquímicos e 
hematológicos, avaliados com exames de rotina, mostraram poucas alterações. No entanto, 
esses achados podem mascarar o estado de saúde real dos trabalhadores. Além disso, 
marcadores de dano oxidativo não foram modificados. Os níveis de parâmetros inflamatórios 
(citocinas e níveis de óxido nítrico) e o marcador de dano ao DNA 8-hidroxi-desoxigguanosina 
foram significativamente alterados nos trabalhadores. 

http://lattes.cnpq.br/1428674947616182
http://lattes.cnpq.br/6760036358198639
http://lattes.cnpq.br/8887253904142575
http://lattes.cnpq.br/4210444913564731
http://lattes.cnpq.br/8992476216968942
http://lattes.cnpq.br/6277584896102052
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7- TURRA, BÁRBARA OSMARIN; BARBISAN, FERNANDA ; AZZOLIN, VERÔNICA FARINA ; 
TEIXEIRA, CIBELE FERREIRA ; FLORES, THAMARA ; BRAUN, LUIZA ELISABETE ; DE OLIVEIRA 
NERYS, DANIEL AUGUSTO ; RISSI, VITOR BRAGA ; DE OLIVEIRA ALVES, AUDREI ; ASSMANN, 
CHARLES ELIAS ; DA CRUZ JUNG, IVO EMÍLIO ; MARQUES, LIANA PINHEIRO SANTOS ; DA CRUZ, 
IVANA BEATRICE MÂNICA . Unmetabolized quetiapine exerts an in vitro effect on innate 
immune cells by modulating inflammatory response and neutrophil extracellular trap 
formation. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY , v. 131, p. 110497-110497, 2020. 
 
Resumo do artigo: A quetiapina é um medicamento antipsicótico usado para tratar distúrbios 
psiquiátricos e neurológicos. Apesar de sua eficiência e baixa toxicidade, a administração de 
quetiapina tem sido associada a efeitos colaterais indesejáveis, como o desenvolvimento de 
distúrbios inflamatórios de baixo grau e estados de neutropenia. Como o fígado metaboliza 
rapidamente a quetiapina em metabólitos, a parte não metabolizada dessa molécula pode 
desempenhar um papel nas alterações imunológicas. Em um estudo in vitro, esta hipótese foi 
testada pela exposição de macrófagos RAW-264.7 ativados e inativados e neutrófilos humanos 
à quetiapina não metabolizada (u-QUE). Com base em nossos achados, o u-QUE não foi 
citotóxico para essas células. u-QUE modula diferencialmente macrófagos de acordo com seus 
estados de ativação. Em macrófagos inativados, o u-QUE induziu um estado pró-inflamatório 
conforme observado por um aumento na proliferação celular; níveis aumentados de moléculas 
oxidativas (óxido nítrico e superóxido), níveis de proteínas e superexpressão de genes de 
citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α); e diminuição dos níveis de IL-10, uma citocina 
antiinflamatória. Por outro lado, em macrófagos ativados por fitohemaglutinina (PHA), o u-
QUE exerceu um efeito antiinflamatório. u-QUE induziu a formação de armadilha extracelular 
de neutrófilos (NET) e aumentou a sensibilidade dos neutrófilos previamente ativados pela 
exposição a células mortas de levedura para a formação de NET. Esses resultados confirmam o 
efeito da quetiapina na função de macrófagos e neutrófilos, que pode estar associado aos 
efeitos colaterais desse psicofármaco. 
 

10- 8-BROL, ANGELA MARIA; ZARDO, VALÉRIA; BARBIERI, RAFAEL; BARBISAN, FERNANDA; CRUZ, 
IVANA BEATRICE MANICA ; MÜLLER, GERSON AZULIM ; KROTH, ADARLY ; BAPTISTELLA, 
ANTUANI RAFAEL ; NARDI, GEISSON MARCOS ; WAGNER, GLAUBER . IL-10 Cytokine as 
Potential Biomarkers in Women with Fibromyalgia Who Underwent to a Short Balneotherapy 
Treatment. BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY (ONLINE) , v. 63, p. 
e20180734, 2020. 
 
Resumo do artigo: A fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática não articular que causa 
mialgia difusa, distúrbios do sono e rigidez matinal. A balneoterapia tem se mostrado uma 
estratégia eficaz para melhorar as condições de saúde dos pacientes; entretanto, o 
acompanhamento do tratamento é baseado no relato do paciente devido à falta de 
biomarcadores. Dessa forma, este estudo avaliou a aplicação de citocinas e fosfoglicerato 
mutase I (PGAM-I) no acompanhamento de pacientes com FM submetidos ao tratamento 
balneoterápico. Onze mulheres saudáveis e onze mulheres com FM foram submetidas a 
sessões diárias de balneoterapia durante 10 dias. Parâmetros clínicos e de qualidade de vida 
foram avaliados por meio de questionário FIQ. Os níveis sanguíneos de TNF- (, interleucinas (IL-
1, IL-2 e IL-10) e expressão de PGAM-I na saliva dos pacientes também foram avaliados.   

http://lattes.cnpq.br/1428674947616182
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Os pacientes com FM apresentaram melhorias significativas em seu estado clínico após o 
tratamento. Além disso, pacientes com FM apresentam níveis de IL-10 menores que mulheres 
saudáveis e a balneoterapia aumentou a expressão dessa citocina em ambos os grupos, 
concomitantemente ao alívio da dor. Embora as citocinas inflamatórias (IL-1, IL-2 e TNF- () 
tenham sido mais expressas em pacientes com FM do que em pacientes saudáveis, seus níveis 
não diminuíram após o tratamento. Foi observado um ligeiro aumento na expressão de PGAM-
I. Em conclusão, IL-10 níveis podem ser um biomarcador útil para o acompanhamento 
balneoterápico de pacientes com FM, porém esses achados devem ser analisados em um 
número maior de pacientes para validar a IL-10 como um biomarcador 
eficaz. concomitantemente ao alívio da dor. Embora as citocinas inflamatórias (IL-1, IL-2 e TNF- 
() tenham sido mais expressas em pacientes com FM do que em pacientes saudáveis, seus 
níveis não diminuíram após o tratamento. Foi observado um ligeiro aumento na expressão de 
PGAM-I. Em conclusão, IL-10 níveis podem ser um biomarcador útil para o acompanhamento 
balneoterápico de pacientes com FM, porém esses achados devem ser analisados em um 
número maior de pacientes para validar a IL-10 como um biomarcador 
eficaz. concomitantemente ao alívio da dor. Embora as citocinas inflamatórias (IL-1, IL-2 e TNF- 
() tenham sido mais expressas em pacientes com FM do que em pacientes saudáveis, seus 
níveis não diminuíram após o tratamento. Foi observado um ligeiro aumento na expressão de 
PGAM-I. Em conclusão, IL-10 níveis podem ser um biomarcador útil para o acompanhamento 
balneoterápico de pacientes com FM, porém esses achados devem ser analisados em um 
número maior de pacientes para validar a IL-10 como um biomarcador eficaz. 
 

11- 9- ROGGIA I ; DALCIN AJF ; SOUZA D ; MACHADO, A. K. ; SOUZA DV ; CRUZ, IVANA BEATRICE 
MANICA DA ; RIBEIRO, E. E. ; OURIQUE AF ; GOMES, P.  Guarana: stability-indicating RP-HPLC 
method and safety profile using microglial cells. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND 
ANALYSIS , v. 94, p. 1-46, 2020. 
 
Resumo do artigo: Paullinia cupana Kunth é um composto com potencial terapêutico devido à 
presença de metilxantinas e taninos. Nesse sentido, a quantificação precisa e segura desses 
compostos é de fundamental importância. A partir disso, o objetivo deste trabalho foi 
desenvolver e validar um método RP-HPLC indicador de estabilidade para a determinação 
simultânea de teobromina, teofilina, cafeína, catequina e epicatequina em guaraná em 
pó. Além disso, o perfil de segurança da exposição do guaraná em células da microglia foi 
avaliado por meio de diferentes experimentos colorimétricos e fluorimétricos. As condições 
cromatográficas adequadas foram obtidas usando a coluna RP-18 (250 mm × 4,5 mm, 5 μm) a 
280 nm. Fase móvel constituída de A: água (0,1% de ácido trifluoroacético pH 4,2) e B: 
metanol: acetonitrila (25:75 v / v) 90:10 v / v (A: B) a 1 mL.min-1 taxa de fluxo. Os testes in 
vitro de viabilidade celular, óxido nítrico e formação de níveis de espécies reativas totais de 
oxigênio demonstraram que, quando em contato com células da microglia, o guaraná 
apresenta concentrações de segurança de 3,91-15,63 mg.mL −1 . Os resultados demonstraram 
especificidade, linearidade, precisão, exatidão e robustez do método proposto. Com 
base em testes in vitro , acredita-se que, nessas concentrações, o guaraná possa exercer uma 
atividade neuroprotetora, impedindo a ativação da micróglia, possivelmente devido à 
presença de moléculas bioativas. 
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12- 10-CASTILHOS, LÍVIA G; OLIVEIRA, JULIANA S.; ADEFEGHA, STEPHEN A.; MANZONI, 
ALESSANDRA G. ; PASSOS, DANIELA F. ; ASSMANN, CHARLES E. ; SILVEIRA, LEONARDO L. ; 
TRELLES, KELLY B. ; KRONBAUER, MAIKEL ; DOLESKI, PEDRO H. ; BREMM, JOÃO M. ; BRAUN, 
JOSIANE ; ABDALLA, FATIMA H. ; GONÇALVES, JAMILE F. ; ANDRADE, CINTHIA M. ; CRUZ, 
IVANA B.M. ; BURGER, MARILISE E. ; LEAL, DANIELA B.R. . Uncaria tomentosa improves 
cognition, memory and learning in middle-aged rats. EXPERIMENTAL GERONTOLOGY , v. 138, 
p. 111016-111024, 2020. 
 
Resumo do artigo: O envelhecimento acelera a neurodegeneração, enquanto os agentes 

neuroprotetores naturais e seguros, como Uncaria tomentosa, podem ajudar a superar esse 

problema. Este estudo avaliou os efeitos do tratamento com extrato de U. tomentosa no 

processo de envelhecimento no cérebro de ratos Wistar. A memória espacial e o aprendizado, 

a atividade da acetilcolinesterase (AChE) e o dano ao DNA foram avaliados. Animais de 14 

meses foram testados com diferentes doses de U. tomentosa (5 mg / kg, 15 mg / kg e 30 mg / 

kg) e com diferentes durações de tratamento (um mês e um ano). No Morris Water Maze 

(MWM), a latência de escape foi significativamente (p <0,0001) menor em ratos que 

receberam 5 mg / kg, 15 mg / kg e 30 mg / kg de U. tomentosa por um mês e um ano de 

tratamento. Houve uma diferença significativa no tempo gasto na zona da plataforma (p 

<0. 05) dos ratos de meia idade tratados com extrato de U. tomentosa por um ano quando 

comparados aos ratos controle. O córtex e o hipocampo de ratos tratados com U. tomentosa 

por um ano apresentaram redução significativa (p> 0,05) na atividade da AChE. O índice de 

dano de DNA no córtex foi significativamente menor (p <0,05) em animais tratados com 30 mg 

/ kg de U. tomentosa por um mês, enquanto todas as doses testadas demonstraram reduções 

significativas (p <0,001) no índice de dano de DNA em animais tratados para um ano. Em 

conclusão, U. tomentosa pode representar uma fonte de fitoquímicos que podem aumentar a 

atividade da memória, reparar danos no DNA e alterar a atividade da AChE, proporcionando 

assim neuroproteção durante o processo de envelhecimento. tomentosa por um ano mostrou 

redução significativa (p> 0,05) na atividade da AChE. O índice de dano de DNA no córtex foi 

significativamente menor (p <0,05) em animais tratados com 30 mg / kg de U. tomentosa por 

um mês, enquanto todas as doses testadas demonstraram reduções significativas (p <0,001) 

no índice de dano de DNA em animais tratados para um ano. Em conclusão, U. tomentosa 

pode representar uma fonte de fitoquímicos que podem aumentar a atividade da memória, 

reparar danos no DNA e alterar a atividade da AChE, proporcionando assim neuroproteção 

durante o processo de envelhecimento. tomentosa por um ano mostrou redução significativa 

(p> 0,05) na atividade da AChE. O índice de dano de DNA no córtex foi significativamente 

menor (p <0,05) em animais tratados com 30 mg / kg de U. tomentosa por um mês, enquanto 

todas as doses testadas demonstraram reduções significativas (p <0,001) no índice de dano de 

DNA em animais tratados para um ano. Em conclusão, U. tomentosa pode representar uma 

fonte de fitoquímicos que podem aumentar a atividade da memória, reparar danos no DNA e 

alterar a atividade da AChE, proporcionando assim neuroproteção durante o processo de 

envelhecimento. 001) reduções no índice de danos ao DNA em animais tratados por um 

ano. Em conclusão, U. tomentosa pode representar uma fonte de fitoquímicos que podem 

aumentar a atividade da memória, reparar danos no DNA e alterar a atividade da AChE, 

proporcionando assim neuroproteção durante o processo de envelhecimento. 001) reduções 

no índice de danos ao DNA em animais tratados por um ano. 

http://lattes.cnpq.br/3517679241506587
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Em conclusão, U. tomentosa pode representar uma fonte de fitoquímicos que podem 
aumentar a atividade da memória, reparar danos no DNA e alterar a atividade da AChE, 
proporcionando assim neuroproteção durante o processo de envelhecimento. 
 
11- MAURER, LUANA HASELEIN ; CAZARIN, CINTHIA BAÚ BETIM ; QUATRIN, ANDRÉIA ; 
NICHELLE, SABRINA MARAFIGA ; MINUZZI, NATÁLIA MACHADO ; TEIXEIRA, CIBELE FERREIRA 
; MANICA DA CRUZ, IVANA BEATRICE ; MARÓSTICA JÚNIOR, MÁRIO ROBERTO ; EMANUELLI, 
TATIANA . Dietary fiber and fiber-bound polyphenols of grape peel powder promote GSH 
recycling and prevent apoptosis in the colon of rats with TNBS-induced colitis. Journal of 
Functional Foods , v. 64, p. 103644-103649, 2020. 
 
Resumo do artigo: A colite ulcerativa (UC) é uma doença inflamatória intestinal crônica que 
reduz os níveis de glutationa (GSH). Nosso objetivo foi investigar o efeito da suplementação 
alimentar com casca de uva em pó (GPP) no sistema GSH em um modelo de colite induzida por 
ácido 2,4,6-trinitrobenzenossulfônico (TNBS) e identificar o papel das frações bioativas da uva, 
a saber fenólicos solúveis (EP), polifenóis ligados a fibras (NEP-F) e fibra alimentar (F). A colite 
reduziu os níveis de GSH do cólon e as atividades de glutationa peroxidase (GPx), glutationa 
redutase (GR) e glutationa-S-transferase (GST). NEP-F restaurou completamente GR e GPx, 
enquanto todas as dietas restauraram as atividades de GST. A colite aumentou a expressão de 
mRNA de ambas as subunidades da glutamato-cisteína ligase e induziu a apoptose no cólon. O 
restabelecimento dos níveis de GSH promovido pela GPP foi associado à reciclagem da 
glutationa oxidada pelo aumento da atividade de GR ao invés da síntese de GSH. As frações 
NEP-F e F foram responsáveis pelo efeito protetor do GPP contra a apoptose. 
 
12- DREWS, DANIELE SCHERER; DA CRUZ, IVANA BEATRICE MANICA; FEYH DOS SANTOS 
MONTAGNER, GREICE FRANCIELE . Efeito in vitro do extrato de Camellia sinensis sobre o DNA 
de leucócitos humanos. REVISTA CONTEXTO & SAÚDE, v. 20, p. 49-54, 2020. 
 
Resumo do artigo: Bebidas à base de Camellia sinensis tem sido utilizadas por muitos séculos 
na medicina tradicional, sendo a infusão preparada com as suas folhas. Um dos produtos à 
base de C. sinensis amplamente consumido é o chá verde, sendo que seus benefícios vem 
sendo associados a sua composição química. Por este motivo o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a possível atividade genotóxica do extrato de chá verde através da avaliação de danos 
no DNA pelo Teste Cometa. Desta forma, foi conduzido um ensaio in vitro a partir de leucócitos 
isolados de sangue periférico de indivíduos saudáveis. Os leucócitos isolados foram tratados 
com diferentes concentrações de extrato de C. sinensis, posteriormente sendo avaliado o dano 
no DNA pelo Teste Cometa. Os resultados encontrados neste trabalho indicaram que nas 
concentrações 3μg/mL, 10μg/mL, 30μg/mL, 100μg/mL e 300μg/mL o extrato de C. 
sinensis comportou-se igual ao controle não apresentando diferença significativa no índice de 
danos do DNA, o que indica que nas concentrações utilizadas o extrato não apresentou efeito 
genotóxico. O uso do chá verde na dieta pode ter muitos benefícios para o organismo, 
principalmente pelos seus compostos bioativos e, por este motivo, fazem-se necessários 
estudos para avaliar sua toxicidade, para melhor avaliar a segurança em seu uso. 
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13-BELLÓ, CAROLINE; PRESTES, ANA PAULA; SCHEMBERGER, JOSIANE APARECIDA; HACKE, ANA 
CAROLINA MENDES; PEREIRA, ROMAIANA PICADA; MANENTE, FRANCINE ALESSANDRA; 
CARLOS, IRACILDA ZEPPONE; ANDRADE, CLEVERTON ROBERTO; FERNANDES, DANIEL; CRUZ, 
IVANA BEATRICE MANICA; CRISTINA; VELLOSA, JOSÉ CARLOS REBUGLIO. Aqueous extract of 
Paullinia cupana attenuates renal and hematological effects associated with ketoprofen. 
JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY , v. 1, p. 1, 2020. 
 
Resumo do artigo: Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito do extrato aquoso de 
Paullinia cupana (AEG) contra os efeitos colaterais do cetoprofeno, por meio de parâmetros 
bioquímicos, hematológicos e histológicos. AEG mostrou atividade antioxidante na eliminação 
de DPPH • (IC 50= 17,00 ± 1,00 µg / ml) e a análise por HPLC revelou que este extrato é 
constituído por antioxidantes (cafeína, catequinas, teobromina e polifenóis). Experimentos in 
vivo em ratas Wistar demonstraram que as alterações nos níveis de ureia, creatinina e ácido 
úrico promovidas (p <0,05) pelo cetoprofeno foram revertidas quando AEG foi 
coadministrado. O cetoprofeno diminuiu significativamente os níveis de catalase dos tecidos 
animais (p <0,05), que foram restaurados quando o AEG foi coadministrado com o 
medicamento mencionado. A análise histológica mostrou que a AEG protegeu os tecidos dos 
danos causados pelo cetoprofeno. Além disso, a AEG restabeleceu o número de leucócitos, 
que havia diminuído quando o cetoprofeno foi administrado. Em conclusão, este estudo 
sugeriu que a associação entre cetoprofeno e AEG pode ser uma alternativa para reduzir os 
danos à saúde causados por esse medicamento. APLICAÇÕES PRÁTICAS: Paullinia cupana, 
popularmente conhecida como guaraná, é comumente consumida como bebida no Brasil e 
apresenta efeitos farmacológicos e benéficos ao homem. O cetoprofeno é uma droga eficaz, 
empregada no tratamento de processos inflamatórios. No entanto, esse medicamento pode 
causar vários efeitos colaterais em humanos. Assim, a utilização de produtos naturais e 
extratos vegetais que possam reduzir esses efeitos indesejáveis consiste em uma estratégia 
valiosa a ser aplicada em intervenções terapêuticas. O cetoprofeno é uma droga eficaz, 
empregada no tratamento de processos inflamatórios. No entanto, esse medicamento pode 
causar vários efeitos colaterais em humanos. Assim, a utilização de produtos naturais e 
extratos vegetais que possam reduzir esses efeitos indesejáveis consiste em uma estratégia 
valiosa a ser aplicada em intervenções terapêuticas. O cetoprofeno é uma droga eficaz, 
empregada no tratamento de processos inflamatórios. No entanto, esse medicamento pode 
causar vários efeitos colaterais em humanos. Assim, a utilização de produtos naturais e 
extratos vegetais que possam reduzir esses efeitos indesejáveis consiste em uma estratégia 
valiosa a ser aplicada em intervenções terapêuticas. 
 
14-GUEX, C. G.; CASSANEGO, G. B. ; DORNELLES, R. C. ; CASOTI, R. ; ENGELMANN, A. M. ; 
SOMACAL, S. ; MACIEL, R. M. ; DUARTE, T. ; BORGES, W. S. ; ANDRADE, C. M. ; Emanuelli, T. ; 
DANESI, C. C. ; RIBEIRO, E. E. ; DE FREITAS BAUERMANN, LILIANE . Tucuma ( ~ Astrocaryum 
aculeatum) extract: phytochemical characterization, acute and subacute oral toxicity studies in 
Wistar rats. Drug and Chemical Toxicology , v. 20, p. 01-12, 2020. 
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Resumo do artigo: Os produtos naturais são frequentemente usados pela população para 
tratar e / ou prevenir várias doenças. Tucumã é uma fruta amazônica amplamente consumida 
pela população local e até o momento não há estudos de toxicidade in vivo sobre sua 
segurança disponíveis na literatura. Portanto, foi realizada a caracterização fitoquímica, 
toxicidade oral aguda e repetida de 28 dias em dose do extrato bruto da polpa de tucumã 
(CETP) em Wistarratos foram avaliados. Para o preparo do CETP, a polpa de tucumã foi 
triturada e colocada em potes de vidro âmbar lacrados contendo solução de etanol absoluto 
para extração. As análises fitoquímicas do CETP evidenciaram a presença de carotenóides, 
flavonóides, ácidos graxos insaturados e saturados e triterpenos. Na toxicidade aguda, as ratas 
do grupo de teste foram tratadas com CETP em dose única de 2.000 mg / kg. Para a toxicidade 
de dose repetida, a CETP foi administrada a ratos machos e fêmeas nas doses de 200, 400 e 
600 mg / kg, por 28 dias. O peso corporal foi registrado durante o experimento e sangue, 
fígado e rim foram coletados para análise posterior. Não foram observados sinais de 
mortalidade ou toxicidade durante os estudos. O CETP foi classificado como seguro (categoria 
5, guia OECD), em toxicidade aguda. No estudo de dose repetida foram observadas alterações 
em alguns parâmetros bioquímicos, bem como no dano oxidativo e na atividade enzimática. Os 
achados histopatológicos mostraram dano renal em ratos machos em doses mais altas. Os 
dados obtidos sugerem que a CETP não induziu toxicidade após exposição a uma dose única ou 
a doses repetidas em ratas. No entanto, em homens pode ser considerado seguro quando 
administrado repetidamente em baixas doses. 
Número total de beneficiários atendidos: 

5 milhões de pessoas (esse é um número aproximado, pois são trabalhos que estão publicados 

em revistas nacionais e internacionais ficam à disposição na web).  

 
 
ATIVIDADE 2:  
Título da Atividade  
 LIVROS PUBLICADOS 
Descrição:  
A publicação de resultados de estudos científicos e extensas buscas de bibliografias, vinculado 
a dissertações de mestrado, teses de doutorado na forma de capitulos de livros em editoras 
Internacionais de alto impacto é o reconhecimento final de um trabalho realizado com 
excelência e nos mais altos padrões de qualidade mundial. O caminho entre a concepção de 
uma pesquisa, levantamento de literatura e a publicação de um capitulo de livro,  envolve 
além de trabalho mecânico em bancadas laboratoriais, muito estudo e dedicação ao tema. 
Uma vez que a publicação passa por uma seleção altamente criteriosa por especialistas da 
área, a publicação de capitulo de livros ou livros, garante a perpetuação dos resultados 
obtidos, ainda, tais trabalhos poderão servir como base para novos estudos e esse é o caminho 
para evoluções científicas que podem impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas. 
Objetivo:  
Proporcionar maior conhecimento aos leitores, disseminação da pesquisa cientifica para 
contribuir com a melhoria da saúde da população. 
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Público Alvo:  
Pesquisadores no geral, acadêmicos de graduação, mestrado, doutorado e pós doutorado, 
bem como a população em geral com acesso à internet. 
Período de realização:  
Janeiro a dezembro de 2020 
Resultados obtidos:  
1-I.B.M.; BARBISAN, F.  Geriatria e Gerontologia Clínica. 1. ed. Porto Alegre: Editora PUCRS, 
2020. v. 1. 1013p . 
Número total de beneficiários atendidos:  

100 mil pessoas valor aproximado de livros vendidos.   
 
ATIVIDADE 3:  

Título da Atividade:  
CAPITULOS DE LIVROS PUBLICADOS 

Descrição:  
A publicação de resultados de estudos científicos e extensas buscas de bibliografias, vinculado a 
dissertações de mestrado, teses de doutorado na forma de livros   ou capítulos de livros em 
editoras Internacionais de alto impacto é o reconhecimento final de um trabalho realizado com 
excelência e nos mais altos padrões de qualidade mundial. O caminho entre a concepção de 
uma pesquisa, levantamento de literatura e a publicação de um capitulo de livro, envolve além 
de trabalho mecânico em bancadas laboratoriais, muito estudo e dedicação ao tema. Uma vez 
que a publicação passa por uma seleção altamente criteriosa por especialistas da área, a 
publicação de capitulo de livros ou livros, garante a perpetuação dos resultados obtidos, ainda, 
tais trabalhos poderão servir como base para novos estudos e esse é o caminho para evoluções 
científicas que podem impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas. 

Objetivo:  
Proporcionar maior conhecimento aos leitores, disseminação da pesquisa cientifica para 
contribuir com a melhoria da saúde da população. 

Público Alvo:  
Pesquisadores no geral, acadêmicos de graduação, mestrado, doutorado e pós doutorado e 
população em geral 

Período de realização:  
Janeiro a dezembro de 2020 

Resultados obtidos:  
 

1- 1- MASTELLA MH; PELLENZ, N. L.; SANTOS LM; MOTTA, JÉSSICA DE ROSSO; FLORES TG; 
BONOTTO NCA; RIBEIRO EAM; CRUZ, IVANA BEATRICE MANICA DA ; BARBISAN, F.  Aspectos 
biológicos-moleculares do envelhecimento cutâneo. In: Eleuza Rodrigues Machado. (Org.). As 
ciências biológicas e a construção de novos paradigmas de conhecimento 2. 1ed.Ponta Grossa: 
Atena Editora, 2020, v. 1, p. 316-331. 
 
Resumo do Capitulo: A conquista de tempos cada vez maiores de vida, faz da longevidade uma 
realidade. Entretanto, associado ao processo de envelhecer diversas disfunções e modificações 
ocorrem no organismo, incluindo as da pele. Mesmo que as modificações da pele associadas ao 
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envelhecimento, não necessariamente representem condições letais, estas podem 
comprometer a qualidade de vida dos indivíduos, por diminuir a autoestima, interferindo na 
qualidade de vida e predispondo até mesmo a transtornos psiquiátricos como a depressão. 
Assim neste capitulo objetivamos elencar aspectos biológicos/ moleculares do envelhecimento 
cutâneo relevantes visando As Ciências Biológicas e a Construção de Novos Paradigmas de 
Conhecimento 2 Capítulo 34 317 uma compreensão mais aprofundada, que possa contribuir 
para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento. 
 
2-DA CRUZ, IVANA BEATRICE MÂNICA; BARBISAN, FERNANDA ; RIBEIRO, EULER ESTEVES . 
Bioactive Compounds of Tucuma (Astrocaryum aculeatum G. Mey.). Reference Series in 
Phytochemistry. 1ed.: Springer International Publishing, 2020, v. , p. 1-14. 
 
Resumo do capitulo: A região amazônica possui maior biodiversidade e diversidade social e 
indígenas, populações ribeirinhas. Os nativos da Amazônia, principalmente populações 
indigenas, dependem de várias palmeiras para obter matéria-prima para seus alimentos, 
habitação, roupas, caça e pesca, incluindo frutas como tucumã (Astrocaryum aculeatum). 
Tucumã é rico em ácidos graxos insaturados, carotenóides e polifenóis. Apesar de limitados 
estudos científicos, o tucumã pode apresentar importantes atividades antioxidantes, 
genoprotetoras, antitumorais e antimicrobianas. 
 
3-ROSA, T. S. M.; AZZOLIN, V. F. ; SILVEIRA, A. F. ; CHITOLINA, B. ; TEIXEIRA, C. F. ; FLORES, T. G. 
; RIBEIRO, E. E. ; ALVES, A. O. ; WEIS, G. C. C. ; BOLIGON, A. A. ; DA CRUZ, I.B.M. ; BARBISAN, F.  
Erva-mate previne a neurotoxicidade via estresse oxidativo e modula a apoptose em um 
modelo in vitro da doença de parkinson. In: Thiago Teixeira Pereira; Luis Henrique Almeida 
Castro. (Org.). Ciências da saúde: avanços recentes e necessidades sociais 2. 2ed.Ponta Grossa-
PR: Atena, 2020, v. , p. 61-74. 
 
Resumo do capitulo: Introdução: A Doença de Parkinson (DP) parece resultar da associação 
entre fatores genéticos e ambientais e da combinação desses fatores com o envelhecimento. A 
DP tem como principal característica patológica desordens no sistema nervoso central (SNC), 
devido à ocorrência de degenerações dos neurônios dopaminergicos da substância negra. 
Compostos bioativos com capacidade antioxidante podem reduzir o estresse oxidativo 
relacionado ao desenvolvimento e progressão da DP. A erva-mate (Ilex paraguariensis), 
consumida sob a forma de chás e chimarrão, é rica em compostos fitoquimicos com capacidade 
antioxidante como cafeína, teobromina e polifenois. Objetivo: Avaliar o potencial da erva-mate 
como neuroprotetora em um modelo in vitro de DP. Métodos: A linhagem celular SHSY-5Y 
frequentemente utilizada como modelo para DP foi cultivada em condições ambientais 
adequadas, e exposta a rotenona, uma potente neurotoxina, mimetizadora de DP. Foi utilizada 
como tratamento uma infusão de erva-mate, preparada com água á 90ºC e mantida em infusão 
por 10 minutos. Inicialmente as células foram expostas a erva-mate (10 µg/mL) e rotenona (40 
µM) permanecendo em cultivo por 24 ou 72 horas. Após esse período foram realizadas análises 
relacionadas ao metabolismo oxidativo, bem como expressão gênica de marcadores 
apoptóticos. Resultados: Células expostas somente a rotenona apresentaram forte elevação 
nos marcadores oxidativos em relação ao grupo controle. Entretanto, quando as células foram 

http://lattes.cnpq.br/3426369324110716
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tratadas concomitantemente com erva-mate houve uma diminuição significativa nos 
marcadores oxidativos, bem como da expressão das capases 3 e 8, genes relacionados a 
apoptose. Conclusão: Ressaltamos que nesse trabalho foi utilizada infusão de erva mate tal 
qual como se consome no Chimarrão, sendo a água único solvente. Nossos resultados ainda 
que iniciais, demonstram potencial efeito neuroprotetor da erva á DP, mais estudos, inclusive 
em modelos animais, precisam ser realizados para comprovação dessa hipótese. 
 
4-MASTELLA, MOISÉS HENRIQUE ; GEWEHR, MELISSA ; BARBISAN, FERNANDA ; BEUTER, 
MARGRID ; CRUZ, IVANA BEATRICE MÂNICA DA ; TURRA, BÁRBARA OSMARIN ; PILLAR, 
DANIELI MONTEIRO ; ROGGIA, ISABEL ; MALDANER, DAÍSE RAQUEL ; DUARTE, MARTA MARIA 
MEDEIROS FRESCURA . Fotoexposição: efeitos do uso do laser de baixa frequência em tecidos e 
linhagens de fibroblastos (uma minirevisão). Condições Teórico-Práticas das Ciências da Saúde 
no Brasil 3. 3ed.: Atena Editora, 2020, v. , p. 126-138. 
 
Resumo do capitulo: A fotoexposição possui registro literário há quase duas décadas sendo 
amplamente utilizada para aumentar a síntese de colágeno e gerar neovascularização, porém, 
os estudos sobre as doses de radiação ainda são incipientes, visto que a investigação dos 
benefícios ou prejuízos decorrentes da incidência do laser nos tecidos são dose-dependentes e 
a literatura é controversa. Por ser o fibroblasto a principal célula da pele e o principal formador 
da matriz que compõe os tecidos, esta revisão busca analisar a produção científica envolvendo 
a aplicação do laser de baixa frequência associado ao fibroblasto. Foi realizada busca 
envolvendo três bases de dados científicas utilizando os termos "Low level laser therapy" 
seguidos de "fibroblast" no período de novembro de 2012 a agosto de 2018. Foram definidos 
critérios específicos para inclusão e exclusão dos estudos localizados e os selecionados foram 
posteriormente submetidos a subcritérios de qualificação sendo divididos em grupos de acordo 
com a área temática, a saber: celular (A), celular/bucal (B) e in vivo (C). Assim, foi observado 
que o uso do laser é capaz de modular as células alterando a expressão de diversos genes, 
atuando na viabilidade, proliferação, apoptose e cascata inflamatória celular. A fotoexposição 
nem sempre aumenta a viabilidade celular. Muitos estudos têm sido utilizados na área 
odontológica com o objetivo de controlar infecções ou gerar uma rápida reparação tecidual. 
Sugere-se que a fotoexposição em fibroblastos tem efeitos regenerativos, embora os efeitos 
adversos sejam mascarados. Estudos que relacionam a fotoexposição com a senescência celular 
precoce são sugeridos. 
 

2- 5-RIBEIRO-FILHO, EULER; PILLAR, DANIELI MONTEIRO; CUNHA, BEATRIZ S NUNES; CHITOLINA, 
BRUNA; BONOTTO, NATHALIA; CRUZ, IVANA BEATRICE MÂNICA DA ; AZZOLIN, VERÔNICA 
FARINA ; PRAIA, RAQUEL DE SOUZA ; MAIA-RIBEIRO, EDNEA AGUIAR ; JUNG, IVO EMÍLIO DA 
CRUZ ; BARBISAN, FERNANDA . EFEITOS BIOLÓGICOS DO CAMU-CAMU: REVISÃO DE 
LITERATURA E ANÁLISES in vitro DOS EFEITOS CICATRICIAIS. Biodiversidade e Biotecnologia no 
Brasil 2. 2ed.: Stricto Sensu Editora, 2020, v. , p. 117-132. 
 
Resumo do capitulo: Introdução: O Camu-camu (Myrciaria dúbia), é um fruto do 
camucamuzeiro, planta nativa da Região Amazônica. Ainda pouco estudado e explorado, 
recentemente estudos com modelos de cultura de células, animais e humanos vem 
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possibilitando a descoberta de diversas propriedades biológicas importantes, incluindo a alta 
quantidade de vitamina C. Uma das hipóteses é que o fruto Camu-camu poderia auxiliar na 
cicatrização de lesões de pele, uma vez que com o processo de envelhecimento é fisiológica a 
fragilização da pele, favorecendo o aparecimento de lesões e a dificuldade de cicatrização. 
Objetivo: Buscou-se revisar os efeitos biológicos do Camu-Camu e realizar análises in vitro do 
possível efeito prócicatrização deste fruto. Metodologia: As plataformas Pubmed e Scielo foram 
utilizadas como base de dados para a pesquisa, cujo as palavras-chave foram “Camu-camu or 
Myrciaria dúbia”, critérios de inclusão exclusão foram utilizados para a seleção dos artigos. Para 
as análises in vitro, foi utilizada linhagem celular de fibroblastos (HFF-1), obtida 
comercialmente, as células foram cultivadas em condições estéreis e padronizadas. Foram 
realizados os ensaios do Stratch Assay (ensaio dos arranhões) e dos níveis de Espécies Reativas 
de Oxigênio (EROs). Resultados: Foram incluídas nesta revisão 18 artigos originais, que 
relataram diferentes atividades biológicas do Camu-camu como nefroprotetora, 
hepatoprotetora, antioxidante, anti-inflamatória, hipolipimiante e hipoglicemiante dentre 
outras. Nos ensaios in vitro, o Camu-camu mostrou efeito pró proliferação celular/ cicatrização 
bem como a modulação dos níveis de EROs. Conclusão: Apesar das limitações metodológicas 
inerentes, nossos resultados mostram uma série de efeitos positivos do Camu-camu, a partir de 
relatos prévios. Ainda, este é o primeiro estudo, cujo a ação pró- Biodiversidade e 
Biotecnologia no Brasil 2 118 cicatrização do Camu-camu é testada, e os resultados, mostram-
se positivos, entretanto apesar de promissores, precisam ser confirmados por mais estudos. 
Palavras- Chave: Envelhecimento, Lesões de pele e Antioxidante. 
 

3- 6- MONTANO, M. A. E. ; BARBISAN, F. ; DA CRUZ, I.B.M. ; RIBEIRO, E. E. ; MACHADO, S. A. ; 
CADONÁ, F. C. ; SALVADOR, M. . FLAVONOIDS AND GLUTATHIONE AS PROTECTIVE AGENTS FOR 
LEAD ACETATE TOXICITY IN Saccharomyces cerevisiae. In: Débora Luana Ribeiro Pessoa. (Org.). 
Farmácia na atenção e assistência à saúde 2. 2ed.Ponta Grossa-PR: Atena Editora, 2020, v. , p. 
1-12. 
 
Resumo do capitulo: O chumbo é considerado um forte tóxico metal que está envolvido na 
geração de oxidação estresse, aumentando as espécies reativas de oxigênio (ROS). 
Investigações anteriores relataram que antioxidantes naturais, fontes de redução glutationa 
(GSH) e flavonóides, como a rutina e quercetina, apresenta capacidade protetora contra metais 
pesados. Nesse sentido, nós investigou aqui o efeito dos flavonóides e GSH contra citotóxico 
induzido por acetato de chumbo em Saccharomyces cerevisiae e a interação deste metal com a 
reação de Fenton. Células de S. cerevisiae foram expostos a acetato de chumbo a 1 mM. Para 
avaliar a ação protetora e reversa de GSH contra acetato de chumbo, as células foram tratadas 
com uma curva de concentrações de GSH (0,012, 0,025 e 0,050 mM). Depois, a concentração 
de GSH foi associado ao acetato de chumbo. Enquanto analisar rutina e ação protetora da 
quercetina, as células foram tratados a 0,025 mM desses flavonóides em associação ao acetato 
de chumbo. Além disso, a interação de acetato de chumbo com a reação de Fenton foi avaliado 
usando H2O2 10 mM. Nossas descobertas revelou que GSH e quercetina não evitaram danos ao 
acetato de chumbo. No entanto, a rutina aumentou sobrevivência celular em células expostas 
ao acetato de chumbo. Além disso, o acetato de chumbo não aumentou H2O2 toxicidade, 
indicando que os mecanismos tóxicos de este metal não está envolvido na reação de Fenton. 

http://lattes.cnpq.br/3426369324110716
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Rutin pode ser alvo para o desenvolvimento de novos terapias contra metais pesados tóxicos, 
diminuindo os efeitos tóxicos deste metal. 
 

Número total de beneficiários atendidos:  

5 milhões de pessoas (esse é um número aproximado, pois são trabalhos que ficam à 

disposição na web). 

 

 
 
ATIVIDADE 4: 

Título da Atividade:  
DESENVOLVIMENTO DE PATENTES   

Descrição:  
Realização de uma pesquisa e desenvolvimento de um novo produto.  Patente é um título de 
propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgados pelo Estado 
aos inventores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação que 
lhes garante a exclusividade de uso econômico de sua criação. 

Objetivo:  
Desenvolvimento de produtos à base da biodiversidade Amazônica. 

Público Alvo:  
Pesquisadores no geral, acadêmicos de graduação, mestrado, doutorado e pós doutorado e 
empresas. 

Período de realização:  
Janeiro a dezembro de 2020 

Resultados obtidos:  
1-RIBEIRO EAM; RIBEIRO, E. E. ; CRUZ, IVANA BEATRICE MÂNICA DA ; BARBISAN, F.  Processo 
de obtenção de um extrato a base de guaraná com baixos teores de cafeína e semente de ação 
para fins cosméticos e dermatológicos. 2020, Brasil. 
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020200004395, título: "Processo de 
obtenção de um extrato a base de guaraná com baixos teores de cafeína e semente de ação 
para fins cosméticos e dermatológicos", Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial. Depósito PCT: 08/01/2020. 
 

Número total de beneficiários atendidos:  
200.000 pessoas no Brasil e fora do país. 

 
 
ATIVIDADE 5:  

Título da Atividade:  
TELEGERO  
Descrição:  

No ano de 2005 tiveram início as reuniões de Geriatria na Faculdade de Medicina da USP, com 
conexão por videoconferência com três pontos remotos. O objetivo era capacitar e atualizar 
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profissionais ligados às áreas de Geriatria e Gerontologia, através da troca de experiências a 
distância. Nascia a TeleGero, que atualmente comemora o sucesso de seu trabalho 
colaborativo, multicêntrico e multiprofissional. 
A iniciativa de congregar centros de ensino e pesquisa de todo o país para discutir o 
envelhecimento humano foi da Disciplina de Geriatria do Departamento de Clínica Médica da 
Faculdade de Medicina (FM) da USP, sob a liderança de seu titular, o Professor Doutor Wilson 
Jacob Filho em parceria com a Disciplina de Telemedicina do Departamento de Patologia da 
FMUSP, sob a liderança do Professor Doutor Chao Lung Wen, começaram as reuniões mensais 
entre universidades, hospitais, centros de saúde e organizações que não tinham a 
oportunidade de interagir com frequência devido à distância física. 
Desde então, ininterruptamente, são realizadas as reuniões, com palestras sobre teses de 
doutoramento, resumos de eventos, detalhamento de projetos e experiências clínicas, sempre 
com a abordagem de temas relevantes para o cuidado do idoso e com debates entre os centros 
participantes. 

Objetivo:  
Tem o objetivo de capacitar e atualizar profissionais ligados às áreas de Geriatria e 
Gerontologia, através da troca de experiências a distância. A TeleGero, atualmente comemora 
o sucesso de seu trabalho colaborativo, multicêntrico e multiprofissional. 

Público Alvo:  
Pesquisadores no geral, acadêmicos de graduação, mestrado, doutorado e pós doutorado e 
população em geral com acesso à internet.  

Período de realização:  

Janeiro a dezembro de 2020 

Resultados obtidos:  
1-TELEGERO – 30 de Janeiro de 2020 Tema: “Suplementação de melatonina para prevenção de 
delirium em idosos hospitalizados” 
Instituição: UFRGS. 
2-TELEGERO – 27 de Fevereiro de 2020 Tema: "Anemia no paciente geriátrico". 
 Instituição: Universidade do Porto (U.PORTO). 
3-TELEGERO – 26 de Março de 2020 Não aconteceu o Telegero devido a pandemia do COVID-
19.  Instituição: CRI Norte.  
4-TELEGERO – 30 de Abril de 2020.  Não aconteceu o Telegero devido a pandemia do COVID-19. 
Instituição: HC Ribeirão.  
5-TELEGERO – 28 de Maio de 2020.  Não aconteceu o Telegero devido a pandemia do COVID-
19.  Instituição: UERJ.  
6-TELEGERO – 25 de Junho de 2020 Tema: “Direito, Bioética e COVID-19 ”.  
Instituição: RHP-PE/HUOC-PE.  
7-TELEGERO – 30 de Julho de 2020 Tema: “ILPIs e COVID-19”.  
Instituição: HCFMUSP. 
8-TELEGERO – 27 de agosto de 2020 Tema: “Ações da FUnATI para o enfrentamento da Covid-
19 no Amazonas”.  
Instituição: Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. 
9-TELEGERO – 24 de setembro de 2020 Tema: “Nutrição no Contexto da Covid 19”.  
Instituição: FAVI-PR. 



 

 

 

 

110 

10-TELEGERO – 29 de outubro de 2020 Tema: “Neuroimagem e doenças neurodegenerativas”.  
Instituição: PUC-RS. 
11-TELEGERO – 26 de novembro de 2020 Tema: “Associação entre aterosclerose subclínica e 
características de vizinhança”.  
Instituição: FMUSP. 

Número total de beneficiários atendidos:  

5.000 pessoas no Brasil e Portugal. Esse é um número estimado de pessoas participantes 

durante o ano.   

 
ATIVIDADE 6:  
 

Título da Atividade:  
EVENTOS CIENTIFICOS 

Descrição:  
Realização de um evento cientifico, na forma online, com participação de palestrantes 
renomados no Brasil. 

Objetivo:  

Disseminar conhecimento a acadêmicos e população em geral. 

Público Alvo:  
Pesquisadores no geral, acadêmicos de graduação, mestrado, doutorado e pós doutorado e 
população em geral. 

Período de realização:  

Mês de setembro de 2020. 

Resultados obtidos:  

Webinar FUnATI: O desenvolvimento das tecnologias para cuidado em saúde de idosos no 
Amazonas  
Lançamento do Aplicativo AVIDA: autogestão de cuidados em saúde por idosos  
Transmissão: 01 de setembro das 9h às 10h  
Palestrantes:  
Dra. Ivana da Cruz – Professora Doutora em Genética e Biologia Molecular pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
Dra. Ana Bertoletii – Professora e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo 
Dra. Maíra Mendes – Psicóloga Doutora em Saúde Coletiva (split University of Melbourne/ 
Austrália). 

Número total de beneficiários atendidos:  

100 pessoas assistiram a esse Webinar 

 
 
ATIVIDADE 7:  

Título da Atividade:  
TRABALHOS APRESENTADOS EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS  

Descrição:   
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Em eventos técnico-científicos como congressos têm-se uma ótima oportunidade de 
atualização e envolvimento em novas temáticas, mas também de fazer contato com pessoas 
envolvidas na área em que trabalha, trocando experiências e por vezes, estabelecendo-se 
novas parcerias de trabalho.  A apresentação de trabalhos científicos, é o momento oportuno 
para divulgar resultados preliminares de estudos para um grupo seleto de profissionais, que 
podem apresentar uma visão diferenciada e ao mesmo tempo complementar sobre o tema, 
oportunizando assim a discussão de ideias e a melhoria de projetos. 

Objetivo:  

Para que alunos de graduação e pós graduação, possam disseminar seus conhecimentos. 

Público Alvo:  
Pesquisadores no geral, acadêmicos de graduação, mestrado, doutorado e pós doutorado. 

Período de realização:  

Janeiro a dezembro de 2020 

Resultados obtidos:  

1- 1-BONOTTO, N. C. A. ; RIBEIRO FILHO, E. E. ; RIBEIRO, E. A. M. ; CRUZ, I. B. M. ; BARBISAN, F. . 
EFEITOS BIOLÓGICOS DO CAMU-CAMU: ANÁLISES IN VITRO DOS EFEITOS PRÓ-CICATRIZAÇÃO. 
In: Congresso Internacional Online de Biocosméticos e Fitoprodutos, 2020. Anais do Congresso 
Internacional Online de Biocosméticos e Fitoprodutos, 2020. 
 

2- 2-PILAR, D. M. ; RIBEIRO FILHO, E. E. ; AZZOLIN, V. F. ; BONOTTO, N. C. A. ; RIBEIRO, E. A. M. 
; CRUZ, I. B. M. ; BARBISAN, F.  Fruto amazônico tem efeito pró-cicatricial em modelo de ferida 
in vitro. In: 22ªJornada da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -Seção RS, 2020, 
Porto Alegre. Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano, 2020. 
 

3- 3-PILAR, D. M. ; CHITOLINA, B. ; CRUZ, I. B. M. ; DUARTE, M. M. F. ; ROSA, T. S. M. ; AZZOLIN, V. 

F. ; SILVEIRA, A. F. ; RIBEIRO, E. E. ; RIBEIRO, E. A. M. ; PRAIA, R. S. ; BARBISAN, F.  Infusão de 

Erva-mate tem efeitos na prevenção da Doença de Parkinson em modelo in vitro. In: 

22ªJornada da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - seção RS, 2020, Porto Alegre. 

Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano, 2020. 

 
 4- UENO, A. Y. ; ROGGIA, I. ; BARBISAN, F. ; DA CRUZ, I.B.M. ; MALDANER, D. R. ; TEIXEIRA, C. 
F. ; MASTELLA, M.H. . AVALIAÇÃO DE MARCADORES OXIDATIVOS EM FIBROBLASTOS HUMANOS 
EXPOSTOS A IRRADIAÇÃO POR LASER SEMICONDUTOR. In: 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 
2020, Santa Maria. Anais da 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020. 
 

1- 5-FREITAS, C. R. ; MONTAGNER, G. F. S. ; RIBEIRO, E. E. ; RIBEIRO, E. A. M. ; DA CRUZ, 

I.B.M. ; BARBISAN, F.  POTENCIAL ATIVIDADE ANTICÂNCER COLORRETAL DO FRUTO 

AMAZÔNICO CUBIU. In: 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020, Santa Maria-RS. Anais da 35ª 

Jornada Acadêmica Integrada, 2020. 

 
2- 6-NERYS, D. A. O. ; BARBISAN, F. ; AZZOLIN, V. F. ; ASSMANN, C. E. ; TURRA, B. O. ; DA CRUZ, 

I.B.M.  EFEITO MODULATÓRIO DA QUETIAPINA NÃO METABOLIZADA NA FORMAÇÃO DE 

ARMADILHAS EXTRACELULARES DE NEUTRÓFILOS (NETS). In: 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 

http://lattes.cnpq.br/3426369324110716
http://lattes.cnpq.br/6760036358198639
http://lattes.cnpq.br/3426369324110716
http://lattes.cnpq.br/3426369324110716
http://lattes.cnpq.br/6760036358198639
http://lattes.cnpq.br/6760036358198639
http://lattes.cnpq.br/3426369324110716
http://lattes.cnpq.br/3426369324110716
http://lattes.cnpq.br/3426369324110716
http://lattes.cnpq.br/3426369324110716
http://lattes.cnpq.br/3426369324110716
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2020, Santa Maria. Anais da 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020. 

 
3- 7-RUCH, E. ; TRAESEL, J. ; BARBISAN, F. ; RIBEIRO, E. E. ; VELEZ-MARTIN, E. ; DA CRUZ, I.B.M. 

COMPARAÇÃO DA PREVALÊNCIA DO SEXO, IDADE E COMORBIDADES PRÉVIAS NA 

MORTALIDADE POR SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) DO AMAZONAS E DO 

BRASIL: UM ESTUDO ECOLÓGICO PRELIMINAR. In: 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020, 

Santa Maria. Anais da 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020. 

 
4- 8-PUHL, G. S. ; BARBISAN, F. ; RIBEIRO, E. E. ; DA CRUZ, I.B.M.  PORTAL CIÊNCIA E 

CONSCIÊNCIA: APROXIMANDO A CIÊNCIA DA SOCIEDADE. In: 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 

2020, Santa Maria. Anais da 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020. 

 
9-GREJIANIM, J. ; RIBEIRO, E. E. ; RIBEIRO, E. A. M. ; DA CRUZ, I.B.M. ; BARBISAN, F.  
PROPRIEDADES BIOLÓGICAS E EFEITO PRÓ-CICATRIZANTE DO CAMU-CAMU, UM FRUTO DA 
AMAZÔNIA. In: 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020, Santa Maria. Anais da 35ª Jornada 
Acadêmica Integrada, 2020. 
 

5- 10-MARQUES, L. P. ; KURLE, L. C. A. ; Pellenz N L ; DA CRUZ, I.B.M. ; BARBISAN, F. 
COMPARATIVO DA AÇÃO PRÓ-CICATRICIAL DO FRUTO AMAZÔNICO CAMU-CAMU E DA 
VITAMINA C. In: 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020, Santa Maria. Anais da 35ª Jornada 
Acadêmica Integrada, 2020. 
 
11-BRAUN, L. E. ; BARBISAN, F. ; LIMA, P. A. S. P. ; TEIXEIRA, C. F. ; BONOTTO, N. C. A. ; DA 
CRUZ, I.B.M. ; TURRA, B. O.  INFLAMAÇÃO CRÔNICA DE BAIXO GRAU INDUZIDA IN VITRO POR 
QUETIAPINA NÃO METABOLIZADA. In: 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020, Santa Maria. 
Anais da 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020. 
 

6- 12-BONOTTO, N. C. A. ; MONTAGNER, G. F. S. ; RIBEIRO, E. A. M. ; RIBEIRO, E. E. ; BARCELOS, R. 
P. ; DA CRUZ, I.B.M. ; BARBISAN, F. FRUTO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA TEM AÇÃO CONTRA A 
OXIDAÇÃO DE LIPÍDEOS DE BAIXA DENSIDADE: ESTUDO IN VITRO. In: 35ª Jornada Acadêmica 
Integrada, 2020, Santa Maria. Anais da 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020. 
 
13-MILBRADT, T. ; DA CRUZ, I.B.M. ; BARBISAN, F. ; JUNG, I. E. C. ; ASSMANN, C. E. ; DUARTE, 
M. M. M. F. ; CHITOLINA, B.  EFEITO DO DESBALANÇO SUPERÓXIDO-PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 
(S-PH) EM PARÂMETROS OXIDATIVOS E INFLAMATÓRIOS EM UM MODELO ANIMAL DE 
MINHOCAS (Eisenia fetida). In: 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020, Santa Maria. Anais da 
35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020. 
 

7- 14-C.FERREIRA, W. ; MASTELLA, M.H. ; ROGGIA, I. ; BARBISAN, F. ; MALDANER, D. R. ; DUARTE, 
M. M. F. ; DA CRUZ, I.B.M.  AVALIAÇÃO DO EFEITO PROTETOR DO BARBATIMÃO 
(Stryphnodendron adstringens (Mart.) Covile) EM FIBROBLASTOS HUMANOS EXPOSTOS A 
FOTOESTIMULAÇÃO. In: 35ª Jornada Acadêmica Integrada, 2020, Santa Maria. Anais da 35ª 
Jornada Acadêmica Integrada, 2020. 

http://lattes.cnpq.br/3426369324110716
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15-BRAUN, L. E. ; TURRA, B. O. ; LIMA, P. A. S. P. ; TEIXEIRA, C. F. ; ALVES, A. O. ; ASSMANN, C. E. 
; BONADIMAN, B. S. R. ; RIBEIRO, E. A. M. ; DA CRUZ, I.B.M. ; BARBISAN, F.  EFEITO 
MODULATÓRIO IN VITRO DA QUETIAPINA NÃO METABOLIZADA NA OXI-INFLAMAÇÃO. In: 
Congress on Brain, Behavior and Emotions 2020, 2020, Online. Anais do Congress on Brain, 
Behavior and Emotions 2020, 2020. 
 

8- 16-TEIXEIRA, C. F. ; CUNHA, B. S. N. ; AZZOLIN, V. F. ; TURRA, B. O. ; BARBISAN, F. ; ASSMANN, 
C. E. ; RIBEIRO, E. E. ; DA CRUZ, I.B.M. MODULAÇÃO INFLAMATÓRIA DE UM SUPLEMENTO 
NUTRICIONAL À BASE DE L-CARNITINA, GUARANÁ E SELÊNIO: ESTUDO IN VITRO. In: Congress 
on Brain, Behavior and Emotions 2020, 2020, Online. Anais do Congress on Brain, Behavior and 
Emotions 2020, 2020. 
 
17-PILLAR, D. M.; TEIXEIRA, C. F. ; TURRA, B. O. ; ALVES, A. ; BARBISAN, F. ; SATO, D. K. ; 
RIBEIRO, E. E. ; DA CRUZ, I.B.M. ; AZZOLIN, V. F.  IN VIVO AND IN VITRO ANALYSIS OF 
CYTOTOXICITY PROFILE OF A FOOD SUPPLEMENT FOR REVERSING FATIGUE IN MULTIPLE 
SCLEROSIS. In: Congress on Brain, Behavior and Emotions 2020, 2020, Online. Anais do 
Congress on Brain, Behavior and Emotions 2020, 2020. 
 

9- 18-JUNG, I. E. C. ; NERYS, D. A. O. ; MASTELLA, M.H. ; BARBISAN, F. ; RUARO, R. A. S. ; ROGGIA, 

I. ; TURRA, B. O. ; CHITOLINA, B. ; ALVES, A. O. ; TEIXEIRA, C. F. ; AZZOLIN, V. F. ; RIBEIRO, E. E. ; 

DUARTE, M. M. F. ; ASSMANN, C. E. ; DA CRUZ, I.B.M.  DESBALANÇO DO ÂNION SUPERÓXIDO-

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (S-HP) ASSOCIADO AO GENE DA ENZIMA SUPERÓXIDO DISMUTASE 

2 (SOD2): MODELO ANIMAL DE MINHOCAS (EISENIA FETIDA) PARA COMPREENDER RESPOSTAS 

COMPORTAMENTAIS AO ESTRESSE. In: Congress on Brain, Behavior and Emotions 2020, 2020, 

Online. Anais do Congress on Brain, Behavior and Emotions 2020, 2020. 

 

Número total de beneficiários atendidos:  

5.000 acadêmicos esse um número aproximado de pessoas que podem ter participado dos 

eventos. 

 
ATIVIDADE 8: 

Título da Atividade:  
PRÊMIOS GANHOS EM TRABALHOS APRESENTADOS EM EVENTOS NACIONAIS E 
INTERNACIONAL 

Descrição:  
Prêmios ganhos por os pesquisadores participantes do congresso. 

Objetivo:  

Reconhecimento dos trabalhos apresentados em congressos 

Público Alvo:  

Pesquisadores no geral, acadêmicos de graduação, mestrado, doutorado e pós doutorado e 

sociedade em geral. 

Período de realização:  

Janeiro a dezembro de 2020 

http://lattes.cnpq.br/3426369324110716
http://lattes.cnpq.br/6760036358198639
http://lattes.cnpq.br/3426369324110716
http://lattes.cnpq.br/3426369324110716


 

 

 

 

114 

Resultados obtidos:  
1- Prêmio Antônio Carlos Araújo de Souza, Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia-RS. 
 

2- Prêmio categoria jovens pesquisadores no Congresso Brain Behavior and Emotions.  
 
Trabalhos premiados:  
 
2.1 EFEITO MODULATÓRIO IN VITRO DA QUETIAPINA NÃO-METABOLIZADA NA FORMAÇÃO 
DE ARMADILHAS EXTRACELULARES DE NEUTRÓFILOS 
Dos autores 
Bárbara Osmarin Turra, Luiza Elisabete Braum, Daniel Augusto de Oliveira Nerys, Pedro Antônio 
Schmidt do Prado-Lima, Euler Esteves Ribeiro, Verônica Farina Azzolin, Moisés Henrique 
Mastella, Ivana Beatrice Mânica da Cruz, Fernanda Barbisan 
 
2.2 MODULAÇÃO INFLAMATÓRIA DE UM SUPLEMENTO NUTRICIONAL À BASE DE L-
CARNITINA, GUARANÁ E SELÊNIO: ESTUDO IN VITRO 
Dos autores 
Cibele Ferreira Teixeira, Beatriz Sadigursky Nunes Cunha, Verônica Farina Azzolin, Barbara 
Osmarin Turra, Fernanda Barbisan, Charles Elias Assmann, Euler Esteves Ribeiro, Ivana Beatrice 
Mânica da Cruz 
 
 
2.3 DESBALANÇO DO ÂNION SUPERÓXIDO-PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (S-HP) ASSOCIADO AO 
GENE DA ENZIMA SUPERÓXIDO DISMUTASE 2 (SOD2): MODELO ANIMAL DE MINHOCAS 
(EISENIA FETIDA) PARA COMPREENDER RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS AO ESTRESSE 
Dos autores 
Ivo Emílio da Cruz Jung, Daniel Augusto de Oliveira Nerys, Moisés Henrique Mastella, Fernanda 
Barbisan, Ricardo A. Spillari Ruaro, Isabel Roggia, Bárbara Osmarin Turra, Bruna Chitolina, 
Audrei de Oliveira Alves, Cibele Ferreira Teixeira, Verônica Farina Azzolin, Euler Esteves Ribeiro, 
Marta M. M. F. Duarte, Charles Elias Assmann, Ivana Breatrice Manica da Cruz.  
 
2.4 IN VIVO AND IN VITRO ANALYSIS OF CYTOTOXICITY PROFILE OF A FOOD SUPPLEMENT 
FOR REVERSING FATIGUE IN MULTIPLE SCLEROSIS 
Dos autores 
Danieli Monteiro Pillar , Cibele Ferreira Teixeira, Bárbara Osmarin Turra, Audrei Alves, Fernanda 
Barbisan, Douglas Kazutoshi Sato, Pedro Antonio Schmidt do Prado-Lima, Euler Esteves Ribeiro, 
Ivana Beatrice Mânica da Cruz, Verônica Farina Azzolin 
 
2.5 POLIMORFISMO VAL16ALA DA ENZIMA SUPEROXIDO DISMUTASE 2 MODULA EFFECTS OF 
ANTIPSICOTIC ZIPRASIDONA 
Dos autores 
Thiago Duarte, Isabel Roggia, Fernanda Barbisan, Verônica Farina Azzolin, Marta Maria 
Medeiros Frescura Duarte, Ivo Emilio da Cruz Jung, Thamara G Flores, Euler Esteves Ribeiro, 
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Pedro Antônio Schmidt do Prado-Lima, Ivana Beatrice Mânica da Cruz 
 
2.6 EFEITO MODULATÓRIO IN VITRO DA QUETIAPINA NÃO METABOLIZADA NA OXI-
INFLAMAÇÃO 
Dos autores 
Luiza Elizabete Braun, Bárbara Osmarin Turra, Pedro Antônio Schmidt do Prado-Lima, Cibele 
Ferreira Teixeira, Audrei de Oliveira Alves, Charles Elias Assmann, Beatriz Sadigursky Nunes 
Cunha, Ednea Aguiar Maia Ribeiro, Ivana Beatrice Mânica da Cruz, Fernanda Barbisan 
 
2.7 EFEITO MODULATÓRIO IN VITRO DA QUETIAPINA NÃO METABOLIZADA NA OXI-
INFLAMAÇÃO 
Dos autores 
Luiza Elizabete Braun, Bárbara Osmarin Turra, Pedro Antônio Schmidt do Prado-Lima, Cibele 
Ferreira Teixeira, Audrei de Oliveira Alves, Charles Elias Assmann, Beatriz Sadigursky Nunes 
Cunha, Ednea Aguiar Maia Ribeiro, Ivana Beatrice Mânica da Cruz, Fernanda Barbisan. 
  

Número total de beneficiários atendidos:  
5.000 acadêmicos esse um número aproximado de pessoas que podem ter participado dos 
eventos. 

 
 
ATIVIDADE 9:  

Título da Atividade:  
REVISTA AMAZONENSE DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA 

Descrição:  
Como o processo de cuidado do idoso é multifatorial, as pesquisas nas áreas da gerontologia e 
geriatria precisam ser cada vez mais incentivadas e intensificadas. Neste sentido, foi criada em 
2009, a Revista Amazonense de Geriatria e Gerontologia (ISSN 1983-6929), que está ligada a 
Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, com sede em Manaus - AM. 
“Nossa missão é promover e divulgar a produção do conhecimento nas áreas de geriatria e 
gerontologia sob os mais diversos aspectos”. 
A RAGG tem periodicidade anual sendo publicada no formato digital e impresso. Atualmente 
está classificada no extrato B4 no Qualis – Capes 2016 – Área interdisciplinar. 
 

Objetivos:  
Promover e divulgar a produção do conhecimento nas áreas de geriatria e gerontologia sob os 
mais diversos aspectos. 

Público Alvo:  
Pesquisadores no geral, acadêmicos de graduação, mestrado, doutorado e pós doutorado e 
população em geral.  

Período de realização:  

Janeiro a dezembro de 2020 

Resultados obtidos:  
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TRABALHOS PUBLICADOS NA REVISTA AMAZONENSE DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA  
Nesse ano de 2020 tivemos duas edições publicadas.  
RAGG- Especial COVID 19- 2020 
Título dos trabalhos publicados:  

1- Por que idosos são mais propensos a eventos adversos com a infecção por Covid-19? 
2- Porque as fronteiras tornaram-se o novo alvo da Covid-19? 
3- A importância e o poder da higiene. 
4- Coronavírus e a Covid-19: um panorama geral da doença nos últimos meses 
5- Uso de cloroquina como terapia adjuvante no tratamento da Covid-19 
6- Ansiedade e depressão em tempos de pandemia 
7- Coronavírus: origem, patogênese e tratamento 
8- Manifestações imuno-inflamatórias frente a infecção por SARSCoV-2 
9- Idosos, Isolamento Social e Covid-19: Consequências psiquiátricas 

 
RAGG- Dezembro de 2020  
Título dos trabalhos publicados: 

1- 1- Ventilação não invasiva e a sobrevida de pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica: Uma 
revisão 

2- 2- A pele em que se habita: Uma reflexão sobre envelhecimento e estética na atualidade 
 

3- 3-Associação entre os níveis de funcionalidade e a prevalência de quedas em idosos de uma 
comunidade 
 

4- 4-A integridade da audição para um bom desempenho do equilíbrio do corpo na terceira idade 
 

5- 5-Musicoterapia e os benefícios nas funções cognitivas em idosos com demência de Alzheimer 
 

6- 6-Envelhecimento e grupoterapia: benefícios da grupoterapia para o idoso 
 

7- 7-A escuta qualificada em psicologia para idosos em assistência domiciliar. 
 

8- 8-Impacto da psicologia positiva para a felicidade no envelhecimento humano: uma revisão 
 

9- 9-Frutos Amazônicos e Câncer: Uma Revisão 
 

10- 10-O efeito da laserterapia de baixa frequência no tratamento do transtorno de deglutição nos 
idosos: Revisão de literatura. 
 

11- 11-Avaliação funcional de idosos não institucionalizados residentes em Salvador BA. 
 

12- 12-A intervenção da terapia ocupacional com idosos hospitalizados: Uma revisão de literatura 
 

Número total de beneficiários atendidos:  
Milhares de pessoas, pois essa revista é online e de acesso aberto a população. 
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ATIVIDADE 10:  

Título da Atividade:  
PROJETOS DE PESQUISA EM EXECUÇÃO 

Descrição:  
Projetos de pesquisas em execução na Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. 

Objetivo:  
Realizar pesquisas em prol de melhorar a saúde, qualidade de vida dos idosos e demais 
populações.  

Público Alvo:  
Pesquisadores no geral, acadêmicos de graduação, mestrado, doutorado e pós doutorado e 
idosos.  

Período de realização:  

Janeiro a dezembro de 2020. 

Resultados obtidos:  
Resultados obtidos:  
   
1- DESENVOLVIMENTO BIOTECONOLÓGICO DE UM FORMULADO A BASE DOS RESÍDUOS DO 
PÓ DE GUARANÁ E SEMENTE DE AÇAI NA REVERSÃO DO ENVELHECIMENTO DE CÉLULAS DA 
PELE 
 
O projeto coordenado pela Dra. Ednea Aguiar Maia-Ribeiro e apoiado pela Fundação de 
Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas- EDITAL N. 002/2018 - UNIVERSAL AMAZONAS foi 
executado nesse e ano e relatório entregue a agencia de fomento em dezembro de 2020. Como 
fruto deste projeto até o momento, tem-se resultados positivos que estão em fase de 
publicação, e a elaboração da dissertação do Mestrado Profissional do Programa de Pós-
Graduação em Cirurgia (PPGraci) da Universidade Federal do Estado do Amazonas, de autoria 
do Discente Euler Esteves Ribeiro Filho sob orientação do Prof. Dr. Juscimar Carneiro Nunes. Tal 
dissertação foi intitulada DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DO EFEITO DE UM EXTRATO 
COMBINADO DE ANDIROBA, COPAÍBA E GUARANÁ EM MODELOS DE CICATRIZAÇÃO IN VITRO E 
IN VIVO, abaixo um breve resumo.  
A pele é o maior órgão do corpo humano e tem como funções revestir, delimitar, proteger e 
interagir com o meio exterior. Assim, a cicatrização da pele é um elemento fundamental para a 
saúde humana, tanto na ocorrência de lesões quanto em procedimentos cirúrgicos. A eficácia 
do processo de cicatrização pode ainda ser apriomorada através do desenvolvimento de 
produtos que tenham origem em plantas com uso tradicional, esta importância é 
potencializada quando levamos em consideração que o Brasil é um país megadiverso, sendo a 
região Amazônica o grande celeiro desta diversidade. Assim, neste estudo buscamos 
deselvolver um composto pró cicatrização a base dos óleos de andiroba (Carapa guianensis), 
copaíba (Copaifera langsdorffii) e do pó de Guaraná (Paullinia Cupana), três plantas de origem 
amazônica que possuem potencial efeito cicatrizante via modulação da fase inflamatória e 
proliferativa de fibroblastos. É possível que a combinação dos óleos e guaraná resulte em um 
potencial produto farmacológico inovador, com alto potencial pró-cicatricial. Assim, o objetivo 
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deste trabalho foi Desenvolver e Analisar o efeito de um produto obtido via extração 
combinada de andiroba, copaíba e guaraná (ACG) sob a forma de óleo bifásico e emulsão 
através da análise de modelos de cicatrização in vitro (utilizando fibroblastos dérmicos) e na 
minhoca californiana Eisenia fetida, modelo in vivo de regeneração corporal via incisão 
cirúrgica da região caudal. Por se tratar de um estudo que não envolve contato direto com 
vertebrados, não houe necessidade de aprovação em Comitê de ética. Após a obtenção do ACG 
a capacidade antioxidante e genotóxica/ genoprotetora foi avaliada em testes não celulares. 
Para os testes utilizando-se a linhagem comercial de fibroblastos dérmicos HFF-1 e minhocas 
californianas (Eisenia Fetida), também obtidas comercialmente. As células foram cultivadas em 
condições padronizadas, e nestas foi realizado o teste strach assay (modelo in vitro de lesão na 
pele) as células foram tratadas com o ACG em diferentes concentrações e após incubação de 
24/72 horas, testes de viabilidade/ proliferação celular marcadores de crescimento, estresse 
oxidativo e inflamação foram analisados. No modelo in vivo, os animais tiveram uma incisão 
caudal foram imediatamente tratados com ACG sob a forma de óleo e emulsão, após 24 horas 
foi analisada a expressão gênica e após 7 dias fez se a análise dos padrões de regeneração. A 
análise estatística foi realizada por análise de variância de uma via seguida de teste post hoc de 
Tukey. Sendo considerados significativos testes com p < 0.05. Como resultados do estudo o 
ACG demonstrou forte atividade antioxidante, e não foi genotóxico nos testes aqui realizados. 
Frente aos modelos celulares apresentou ação antioxidante, anti-inflamatória e pró-cicatricial. 
Nos testes in vivo foi capaz de modular positivamente o gene SOX-4 totalmente relacionado ao 
processo de regeneração/ cicatrização, ainda na presença do óleo ACG o processo de 
regeneração se deu de maneira mais intensa inclusive com melhor angiogênese. Assim, apesar 
das limitações metodológicas, consideramos relevantes os dados obtidos neste estudo uma vez 
que foi desenvolvido um novo produto aqui denominado ACG, cujo os resultados iniciais 
mostram ação antioxidante, anti-inflamatória e pró-cicatrização do composto desenvolvido, 
mais estudos precisam ser realizados para comprovação dos resultados aqui obtidos, 
entretanto acreditamos que futuramente o desenvolvimento de um produto comercial com 
fins clínicos poderá ser uma realidade. 
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2 -DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE CUIDADOS AOS ADULTOS MAIS 
VELHOS EM RISCO DE FRAGILIZAÇÃO 
 
O projeto é coordenado pelo Dr. Euler Esteves Ribeiro Ribeiro e apoiado pela Fundação de 
Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas- EDITAL N. 002/2018 – PRÓ ESTADO, está em fase 
de execução.  Como fruto deste projeto até o momento, tem-se resultados positivos que estão 
em fase de elaboração de publicação.  
Resumo: O aumento da expectativa de vida de uma população e o avanço das tecnologias de 
cuidados em saúde contribuíram para o aumento acelerado de pessoas com problemas 
crônicos. As doenças crônicas estão intimamente associadas ao envelhecimento e ao nível de 
fragilidade multidimensional. O SUS carece de modelo de cuidados primários aos idosos. A 
Universidade Aberta da Terceira Idade é um Órgão Suplementar da Universidade do Estado do 
Amazonas e tem a missão de ofertar as melhores práticas de cuidados e serviços para seus 
alunos, à medida que eles progridem através dos estágios de envelhecimento. Objetivo: Avaliar 
a efetividade da implantação de um modelo de cuidado para os idosos com baixa ou moderada 
vulnerabilidade clínico-funcional. Método: trata-se de uma pesquisa avaliativa longitudinal, por 
amostra de conveniência A amostra será de conveniência e, considerando número médio de 
atendimentos da Policlínica, atingirá no máximo 600 pacientes. Tratam-se de pessoas com 
idade igual ou superior a 60 anos de baixa ou moderada vulnerabilidade clínico funcional. A 
estratificação do estado de vulnerabilidade será feita mediante a aplicação do Índice de 
Vulnerabilidade Clínico Funcional-20 (IVCF-20) e do nível de ativação pela Medida de Ativação 
do Paciente (PAM). Será aplicado também questionário sociodemográfico e de história médica. 
O escore pontuado no IVCF-20 norteará a necessidade de aplicação dos demais instrumentos e 
ou protocolos: Índice de Katz; Escala de Lawton-Brody; Mini 
Exame do Estado Mental; versão simplificada-5 da EGD; Get up and gotest ;Marcha de Tinneti; 
Anamnese detalhada da função miccional ; Audição: Triagem auditiva e Teste do Sussurro; 
Triagem visual; Triagem da fala e da voz; exame físico e revisão dos exames complementares 
referentes aos sistemas fisiológicos principais; Questionário de Berlim e Pittsburg; Avaliação 
detalhada da polipatologia; Mini Avaliação da Saúde Bucal; Aplicação dos Critérios de Beer´s; 
Entrevista Social: Avaliação da composição e dinâmica familiar; Pesquisa de Maus Tratos; 
Avaliação da rede comunitária e suporte social; Avaliação Detalhada da Polifarmácia e da 
Presença de Interação Medicamentosa; Entrevista do cuidador; Escala de Zarit; Escala 
Ambiental do Risco de Quedas. Os pacientes serão encaminhados para os profissionais que 
compõem o serviço da Policlínica de acordo com a avaliação e triagem realizada pelo 
Coordenador do cuidado. A equipe é formada por fisioterapeuta, enfermeiro, cirurgião 
dentista, educador físico, nutricionista, psicólogo, médico clínico-geral, geriatra, oftalmologista, 
assistente social, técnico de enfermagem e técnico de higiene dental. Para cada paciente será 
estabelecido plano de cuidado podendo envolver atendimentos individuais, em grupo. O 
modelo de atenção à saúde será avaliado pelo método RE-AIM em suas 5 dimensões (alcance: 
serão considerados a taxa média de atendimento anual da Policlínica dos últimos 3 anos, a taxa 
de crescimento da população idosa da cidade de Manaus e a eficácia do uso do app como 
autogestão de cuidado pelo paciente; eficácia: serão reaplicados o PAM após 1 ano de 
intervenção e os instrumentos de avaliação multifuncional inicialmente aplicados 
implementação e manutenção; adoção: será considerado o custo real da implantação do 
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modelo de cuidado após 1 ano de sua efetividade. Para avaliação da capacidade institucional 
pela percepção dos profissionais, será aplicado o instrumento chamado Assessment for Chronic 
Illness Care – ACIC; implementação: será aplicado Patient Assessment of Chronic Illness Care 
(PACIC) para avaliar a qualidade do cuidado sobre os elementos do MCC, e manutenção: Serão 
considerados para avaliar essa dimensão índice de recidiva de problemas de saúde, 
questionário de satisfação de clientes internos da Instituição sobre a implementação do 
modelo de cuidado e sua integração com as atividades dos outros setores. Após a utilização 
desse método de avaliação, será realizado grupo focal entre os pesquisadores para discussão 
sobre avaliação das 5 dimensões do RE-AIM. Para auxiliar na discussão, será considerada escala 
de nível de desempenho para cada dimensão (baixo, médio-baixo, médio, médio-alto e alto). O 
grupo focal permitirá a exposição das opiniões e levará a um consenso de avaliação. Análise dos 
dados: As análises estatísticas serão realizadas com nível de significância p<0,05. As estatísticas 
descritivas serão calculadas para todas as variáveis relevantes, por análise de frequências, 
cálculos de média e desvios-padrão. Associações serão determinadas através de modelos de 
regressão de acordo com objeto de interesse. Os resultados esperados: prestação de serviços 
de qualidade e custo-efetivos; Uso eficaz e eficiente dos serviços da Policlínica Gerontológica da 
UnATI/UEA, evitando o encaminhamento dos pacientes para níveis mais complexos de atenção; 
; desenvolvimento e validação de um Modelo de Cuidados de Idosos de baixa e moderada 
vulnerabilidade, de caráter multiprofissional e fundamentado na parceria da prática e pesquisa 
que possa ser utilizado e replicado em diversos cenários do SUS; Capacitação de profissionais 
em gerontologia do Estado do Amazonas na aplicação de instrumentos de avaliação e em 
técnicas para mudança de comportamento; Propagação de conhecimentos e tecnologias 
geradas no projeto para a comunidade científica e assistencial. 
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3- VALIDAÇÃO DE MODELO TERAPÊUTICO GRUPAL COM O USO DE APLICATIVO ELETRÔNICO 
PARA AUTOGESTÃO DO CUIDADO POR IDOSOS COM OBESIDADE 
 
O projeto é coordenado pela Dra. Maíra Mendes e apoiado pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Amazonas- EDITAL N. 005/2018 - FIXAM, está em fase de execução.  
Como fruto deste projeto até o momento, tem-se resultados positivos que estão em fase de 
elaboração de publicação.  
Resumo do projeto: Objetivo: validar o modelo terapêutico grupal com o uso de aplicativo 
eletrônico para o aumento da autogestão do cuidado por idosos com obesidade. Metodologia: 
A construção do aplicativo contemplará as seguintes fases: 1) desenvolvimento e primeiros 
testes dos protótipos das telas 2) Desenvolvimento dos diagramas UML da solução; 3) 
programação do software utilizando a linguagem JavaScript/HTML/PHP; e, 4) Testagem do 
software utilizando ferramentas automatizadas e com base de dados reais da Policlínica. O 
aplicativo terá as seguintes funções: 1) controle do uso de possíveis medicamentos através de 
uma agenda; 2)controle da agenda de atendimentos/retornos com a equipe de saúde e/ou de 
atividades físicas; 3) motivação do cuidado, através de mensagens empoderadoras a cada vez 
que o paciente deixar de usar o aplicativo; 4) controle dos marcadores biológicos/peso, se 
necessário, de modo que o paciente possa alimentar o sistema e acompanhar os resultados do 
seu desempenho no autocuidado e 5) controle das metas semanais voltadas para alimentação, 
atividade física e para atividades de socialização /lazer. Será desenvolvido também módulo de 
administração, que será de uso dos pesquisadores e psicólogos e terá as seguintes funções: 1) 
controle do uso do aplicativo pelo idoso, 2) grau de atingimento das metas de mudança de 
comportamento pelo idoso, 3) frequência nos atendimentos médicos agendados Serão 
realizados ensaios clínicos randomizados de seguimento com 180 idosos com obesidade, 
atendidos pela Policlínica Gerontológica da Universidade Aberta da Terceira Idade - UnATI 
/UEA. Será realizada triagem com os seguintes instrumentos: 1) Índice de Vulnerabilidade 
Clínico Funcional-20 - IVCF-20 (Moraes, 2016); 2) Patient Activation Measure – PAM 13 
(Hibbard, 2005); 3) Inventário de Beck para Ansiedade (Kabacoff, 1997); 4) Inventário de Beck 
para Depressão (Cunha, 2001) e 5) questionário sociodemográfico, com questões sobre IMC e 
estilo de vida. Após triagem, os idosos serão distribuídos randomicamente para 1) grupo 
controle – consistirá em 12 sessões individuais semanais de psicoterapia breve, serviço que já 
ocorre na Policlínica; 2) grupo de intervenção (I) –grupo de terapia cognitivo-comportamental, 
3) grupo de intervenção (II) –grupo de terapia cognitivo-comportamental com a utilização de 
aplicativo eletrônico para autogestão do cuidado dos idosos. Para validar o modelo terapêutico 
com uso de aplicativo, o estudo contemplará as fases de teste-piloto, avaliação e readequação 
do modelo, reaplicação do modelo, reavaliação dos resultados e sua aplicação final. A Avaliação 
do modelo será realizada por 1) grupo focal com a equipe de pesquisadores que considerará os 
seguintes indicadores: facilidade no manuseio do aplicativo, capacidade de adoção do modelo 
pela Instituição Executora considerando sua dinâmica organizacional e o possível impacto do 
modelo para as atividades já existentes e a adesão dos participantes ao modelo terapêutico 
proposto, 2) Aplicação do Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) (Landim, 2012): 
avalia a qualidade do cuidado na perspectiva da pessoa com condição crônica e 3) Análise 
estatística dos resultados, após intervenções nos três grupos, do IMC, PAM, Inventários de Beck 
para ansiedade depressão e questões sobre estilo de vida. Cada grupo será acompanhado nos 
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tempos de 1, 3 e 6 meses após cada intervenção e serão submetidos à reaplicação do PAM, 
Inventários de Beck para ansiedade e depressão e questionário sobre o estilo de vida e IMC. 
Análise estatística: As estatísticas descritivas serão calculadas com nível de significância p<0,95 
para todas as variáveis relevantes, por análise de frequências, cálculos de média e desvios-
padrão. Associações dos fatores associados com a ativação determinadas através de modelos 
de regressão, adaptadas de acordo com cada objetivo específico de estudo, e estratificadas por 
sexo. As análises de associação do seguimento serão realizadas pela regressão de Cox de 
Andersen Gill. 
 

 
 
4- ANTE-PROJETO PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DO CENTRO 
DE ANÁLISES CLÍNICAS, PESQUISA E INOVAÇÃO EM GERONTOLOGIA (GERONTOTEC) esse está 
em fase de construção da estrutura física, os equipamentos a grande maioria já comprados o 
restante em fase de licitação.  
Resumo: Projeto para obtenção de recursos para a construção, infraestrutura e aquisição de 
equipamentos do Centro de Análises Clínicas, Pesquisas e Inovação em Gerontologia (CPG) 
localizado na área da  Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade que abrigará: (1) 
Laboratório de Análises Clinicas voltado a realização de exames laboratoriais complementares 
de análises clinicas em apoio a Policlínica e as atividades de extensão e pesquisa populacional; 
(2) Laboratório de Pesquisas em Gerontologia Biomédica; (3)  Espaço para abrigar 
pesquisadores e alunos envolvidos com atividades de Residência Multidisciplinar em 
Gerontologia e  Cuidado do Idoso e para a implantação do Programa de Pós-Graduação em 
Gerontologia e Saúde do Idoso em  nível de Mestrado e Doutorado; (4) Incubadora industrial a 
ser utilizado em parceria com entidades privadas voltado ao desenvolvimento, inovação e 
produção de produtos à base de alimentos (frutos e peixes) e fitoterápicos do Bioma 
Amazônica com diferentes formas de apresentação (suplementos alimentares, cosméticos, 
fármacos). 
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Número total de beneficiários atendidos:  

Milhares de pessoas na sociedade são beneficiadas com projetos de pesquisas. 

 
 
E. ATIVIDADES – POLICLÍNICA GERONTOLÓGICA 
1) Apresentação  

A Coordenação da Policlínica Gerontológica da FUnATI, é responsável pelo planejamento, 
supervisão, gerenciamento e acompanhamento de uma gama cuidados de saúde para pessoas 
com sessenta anos e mais, onde acompanha e coordena o cuidado de aproximadamente 2.300 
(dois mil e trezentos) idosos. Estes pacientes são cuidados por equipe multidisciplinar 
composta por médicos especialistas na área da gerontologia, oftalmologista, enfermeiros, 
psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos, técnico de 
enfermagem, recepcionista e equipe dos sistemas de informação do SUS e Sistema de 
Regulação - SISREG. Onde, todas as consultas são realizadas através de um agendamento 
prévio. 

A Policlínica constitui um espaço de cuidado especializado, integrado à rede de atenção à saúde 
do Idoso, e têm como objetivo, ofertar serviços de atenção à saúde para pessoa idosa através 
de equipe multiprofissional e multidisciplinar visando à promoção da saúde, prevenção de 
doenças, estímulo ao autocuidado, manutenção e/ou recuperação da capacidade funcional, na 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuidados_de_sa%C3%BAde
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busca de um envelhecimento com qualidade. 

Bem como, ofertar ações de Educação, Promoção e Monitoramento à Saúde aos alunos 
matriculados nas atividades promovidas pela Coordenação de Extensão da FUnATI e 
comunidade, proporcionando aos usuários, conhecimentos de métodos apropriados para a 
manutenção e/ou recuperação da autonomia e independência dos mesmos. 

Desta maneira,  o modelo de cuidado empregado está  pautado na gestão da saúde do usuário 
e não no controle de doenças e, para isto, conta com equipe multiprofissional atuante com 
diferentes formas de vínculos: cessões de outros órgãos governamentais, 
autônomos/prestadores de serviços, estagiários de graduação, estagiários de pós-graduação e 
voluntariado. 

Dessa forma, presta cuidado multidisciplinar, utilizando tecnologias de cuidado complexas e de 
baixa densidade, (mais conhecimento e pouco equipamento) em saúde aos seus alunos, que 
são adultos mais velhos, onde são ofertados os seguintes serviços especializados de saúde: 
consulta médica (clínica geral), oftalmologia (oftalmogeriatra), odontologia, fisioterapia (geral e 
pélvica), psicologia, nutrição, enfermagem, serviço social e eletrocardiograma. 

Portanto, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade da – FUnATI, por meio da 
Policlínica Gerontológica, reconheceu a importância de desenhar a prestação de serviços de 
saúde considerando as necessidades específicas dessa população, cuja saúde é caracterizada 
pela presença de múltiplas condições clínicas e funcionalidade reduzida. 

A maioria dos dados informados neste relatório são provenientes do SIA – Sistema de 
Informação Ambulatorial. 

 
2) Outras informações de Destaque: 

2. OBJETIVO DA POLICLÍNICA 

Ofertar serviços de atenção à saúde para pessoa idosa através de equipe multiprofissional e 
multidisciplinar, visando à promoção da saúde, prevenção de doenças, estímulo ao 
autocuidado, manutenção e/ou recuperação da capacidade funcional, na busca de um 
envelhecimento com qualidade. 

 
3) Detalhamento das atividades/serviços e projetos desenvolvidos no ano de 2019 
ATIVIDADE 1:  

Título da Atividade  
Recepção/Acolhimento 
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Descrição 
A função de receber o usuário idoso que chega na Policlínica Gerontológica, é realizada pela 
assistente social, tendo como referência a Lei de Regulamentação da Profissão e os princípios 
do Código de Ética Profissional, dessa forma, desenvolve a atuação profissional em vários 
âmbitos como: acolhida e a recepção das demandas expostas pelos usuários idosos, bem como 
a prestação de informações, orientações e encaminhamentos necessários à rede 
socioassistencial, às demais políticas públicas e órgãos de defesa, considerando as 
especificidades e particularidades de cada idoso respeitando a sua autonomia. 
Esses profissionais devem verificar se o usuário já tem cadastro na Policlínica e avaliar se existe 
alguma demanda que necessita de uma escuta mais detalhada. Essa avaliação demanda um 
olhar atento e sensível para a forma como a pessoa idosa traz a queixa, como se relaciona com 
os funcionários, os motivos pelos quais foi até o serviço, ou seja, exige um saber técnico no 
contato com o idoso, por isso é fundamental que os funcionários responsáveis pela recepção 
sejam capacitados para acolher de forma humanizada os idosos.  
Dessa forma, o acolhimento é parte integrante do processo interventivo do Assistente Social, 
pois ele congrega três elementos que agem em concomitância: a escuta, a troca de 
informações e o conhecimento da situação em que se encontra o idoso. 

Objetivo  
Tem por objetivos: 

– Recepcionar os usuários de forma acolhedora e humanizada, visto que são o primeiro 
contato destes com a Instituição; 
– Encaminhar os idosos aos locais e profissionais que pretendem acessar, de acordo com a 
demanda apresentada; 
– Organizar filas e fluxos de atendimento (uso do senhas, cadastro e cartões às 
dependências da Policlínica Gerontológica); 
–Informar sobre normas e rotinas da Instituição; 

– Contribuir para a satisfação dos usuários e para o cumprimento do objetivo da instituição. 

Público Alvo  
Idosos pacientes da Policlínica Gerontológica e Alunos da Extensão da FUnATI. 

Período de realização  
Janeiro a Dezembro de 2020 

Resultados obtidos  
Posso Ajudar? – Iniciativa que visa promover a humanização no atendimento a todas as 
pessoas que utilizam os serviços da Policlínica Gerontológica, de acordo com a Política 
Nacional de Humanização (PNH), uma vez que colabora para a melhoria da qualidade e da 
eficiência da atenção dispensada aos pacientes, acompanhantes e visitantes. 

Número total de beneficiários atendidos  
~ 3.000 

 
 
ATIVIDADE 2: ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM 

Título da Atividade  
Aferição de Sinais Vitais e Dados Antropométricos. 
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Descrição 
Entre os profissionais que atuam na Policlínica Gerontológica, a equipe de enfermagem, 
composta pelo Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, assume grandes responsabilidades com 
o cuidado do idoso, desenvolvendo inicialmente o acolhimento ao serviço; triagem e aferições 
de sinais vitais; classificação de risco de vulnerabilidade clínico funcional; consulta de 
enfermagem; coordenação do cuidado prestado aos usuários e organização das campanhas.  
É notória a relevância da equipe de enfermagem que atuou de maneira a enfatizar as atitudes 
positivas em relação ao conviver com as alterações que ocorrem ao longo do processo do 
envelhecimento, exercendo o seu papel de educador em saúde, fortalecendo a confiança entre 
o usuário e o profissional na busca da implementação do Plano de Cuidado pactuado.  
No primeiro semestre de 2020 a equipe de enfermagem esteve composta por 03 (três) 
enfermeiros e 01 (um) técnico de enfermagem. 

Objetivo  
Monitorar as condições clínicas dos usuários da Policlínica da FUnATI.. 

Público Alvo  
Todos os usuários que realizaram avaliação de risco de vulnerabilidade clínico- funcional – IVCF 
20, ou passaram por atendimento pela equipe multiprofissional, usuários que solicitaram o 
serviço antes de realizar atividade física; usuários em controle de doenças crônicas.. 

Período de realização  
Janeiro a Dezembro de 2020 

Resultados obtidos  
Os procedimentos realizados pela Equipe de Técnico de Enfermagem no ano de 2020. foram 
baseados nos mapas, de atendimentos diários e no controle da equipe da Policlínica 
Gerontológica de pacientes que passaram pela Triagem para aferições de dados relevantes 
para acompanhamento de Pressão arterial, Glicemia Capilar, Dados antropométricos (peso, 
altura IMC, Circunferência do abdômen e da Panturrilha), Administração de Medicamentos por 
via oral e Verificação de Temperatura, totalizaram 9.351 (nove mil trezentos e cinquenta e 
um) procedimentos. 

Número total de beneficiários atendidos  

Gráfico 1 - Procedimentos realizados pela Equipe Técnica de Enfermagem. 

 

                                          Fonte: SIA/Policlínica Gerontológica/FUnATI-2020. 
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No Gráfico 1 temos a representação dos procedimentos de aferições realizados pela equipe 
Técnica de enfermagem no ano de 2020 da Policlínica. Nota-se que através da representação, 
que os maiores quantitativos procedimentos realizados foram de aferição da pressão arterial 
com 632 (seiscentos e trinta e dois) aferições realizadas, seguido da altura com 630 (seiscentos 
e trinta) medições realizadas, seguida da circunferência abdominal com 630 (seiscentos e 
trinta) medições, a circunferência da panturrilha com 630 (seiscentos e trinta) medições, 
seguido do pelo controle do peso com 629 (seiscentos e vinte nove) medições realizadas, 
controle de Glicemia Capilar com 628 (seiscentos e vinte oito)  procedimentos realizados, 
verificação da temperatura corporal realizadas na Policlínica com 3.052 (três mil e cinquenta e 
dois) aferições, verificação da temperatura corporal realizadas na ação Igreja N.S. da Amazônia 
com 2.518 (dois mil e quinhentos e dezoito) aferições  e administração de medicamentos com 
02 (duas) administrações, totalizaram 9.351 (nove mil trezentos e cinquenta e um) 
procedimentos. 

É notória a importância do controle e acompanhamento principalmente dos indivíduos 
portadores de hipertensão e diabetes, haja vista que é imprescindível maximizar a flexibilidade 
do paciente para o controle e acompanhamento destas doenças. 

Todas as aferições realizadas foram coletadas mediante autorização dos indivíduos, sendo este 
um procedimento realizado na primeira Avaliação de Risco de Vulnerabilidade Clínico Funcional 
e na sequência, sempre que necessário nos acompanhamentos de consulta médica, nutricional, 
Oftalmologia, psicologia ou mesmo para fazer acompanhamentos dos indivíduos no controle de 
pressão arterial, diabetes e dados antropométricos importantes também ao educador físico. 

 
ATIVIDADE 3:  ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM 

Título da Atividade  
Avaliação de Risco de Vulnerabilidade Clínico-Funcional– IVCF 20. 
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Descrição 

Para classificar o risco de vulnerabilidade clínico funcional dos usuários, os enfermeiros da 
Policlínica da FUnATI adotaram, desde meados de 2016, o questionário “Índice de 
Vulnerabilidade Clínico-Funcional-20 (IVCF-20)”, que é simples, rápido e capaz de avaliar os 
principais determinantes da saúde do idoso. Apresenta caráter multidimensional e alta 
confiabilidade. Portanto, é considerada uma metodologia de Avaliação Geriátrica Ampla, que 
pode ser realizada por profissionais não especialistas.  

O termo fragilidade é comumente utilizado para representar o grau de vulnerabilidade do 
idoso a desfechos adversos, como declínio funcional, quedas, internação hospitalar, 
institucionalização e óbito. Todavia, o termo fragilidade apresenta várias definições, 
dependendo da dimensão utilizada como referência, dificultando sua padronização e 
operacionalização na prática clínica e na comparação entre diferentes estudos. Moraes et 
al.11, em estudo recente, consideram como fragilidade multidimensional a redução da reserva 
homeostática ou da capacidade de adaptação às agressões biopsicossociais e, 
consequentemente, aumento da vulnerabilidade ao declínio funcional e suas consequências. 

O IVCF-20 é um questionário que contempla aspectos multidimensionais da condição de saúde 
do idoso, sendo constituído por 20 questões distribuídas em oito seções: idade (1 questão), 
autopercepção da saúde (1 questão), incapacidades funcionais (4 questões), cognição (3 
questões), humor (2 questões), mobilidade (6 questões), comunicação (2 questões) e 
comorbidades múltiplas (1 questão). Cada seção tem pontuação específica que perfazem um 
valor máximo de 40 pontos. Quanto mais alto o valor obtido, maior é o risco de 
vulnerabilidade clínico-funcional do idoso. 

Objetivo  

 Identificar o idoso frágil, que deverá ser submetido à Avaliação Multidimensional do Idoso 
ou Avaliação Geriátrica Ampla e elaboração do Plano de Cuidados; 

 Indicar intervenções interdisciplinares capazes de melhorar a autonomia e a 
independência;  

 Prevenir o declínio funcional, a institucionalização e o óbito; 
Estruturar e direcionar a consulta geriátrica: planejamento da consulta. 

Público Alvo  
Usuários do Sistema Único de Saúde acima de 50 anos e alunos da UnATI/UEA. 

Período de realização  
Janeiro a Dezembro de 2020 

Resultados obtidos  

Os profissionais enfermeiros realizaram 71 (setenta e um) avaliações realizadas em 2020 entre 
usuários do SUS e alunos da FUnATI, que representou 100% (cem por cento) foram aplicadas 
pela equipe de enfermagem. 

Após a análise das entrevistas foram traçadas as propostas de cuidados e acompanhamentos a 
serem seguidos pela equipe multiprofissional. 
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Número total de beneficiários atendidos  
 

Gráfico 2 – Avaliações de Risco de Vulnerabilidade pela Enfermeira em 2020.  

 

 Fonte: SIA/Policlínica Gerontológica/FUnATI-2020. 

O Gráfico 2 demonstra o quantitativo de 71 (setenta e uma) avaliações gerontológica IVCF-20, 
realizadas pela profissional enfermeira da Policlínica Gerontológica no ano de 2020. 

Após avaliação foi realizada a triagem dos pacientes para a definição da prioridade de 
atendimento, considerando a classificação do risco de fragilização dos usuários em baixo, 
médio e alto risco de vulnerabilidade clínico funcional. 
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ATIVIDADE 4: ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM 

Título da Atividade  
Consultas de Enfermagem 

Descrição 
O enfermeiro tem como papel e responsabilidade orientar e cuidar do idoso, iniciando pelo 
acolhimento seguido pela classificação de risco de vulnerabilidade e consulta de enfermagem, 
quando através da escuta qualificada busca identificar as dificuldades e medos, visando 
minimizar as barreiras que são colocadas para o enfrentamento da doença.  
A consulta de enfermagem é um processo metodológico de sistematização de conhecimento 
configurado em método aplicado na perspectiva educativa e assistencial, capaz de dar 
respostas à complexidade das necessidades do usuário. 
Na gerontologia o foco deste atendimento objetiva a identificação e avaliação das 
necessidades do idoso para maximizar suas condições de saúde, minimizar as perdas e 
limitações, auxiliar no tratamento e proporcionar conforto quando o idoso apresentar 
angústias e fragilidades. Os gastos públicos com o tratamento destas necessidades e 
complicações patológicas, principalmente as doenças crônicas como:  Hipertensão Arterial 
Sistêmica e o Diabetes Mellitus, que comprometem a qualidade de vida dessas pessoas. 
A Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes Mellitus são doenças crônicas responsáveis por 
complicações como o acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, doença renal 
crônico terminal, amputações de membros inferiores e cegueira. Segundo o Ministério da 
Saúde a cronicidade dessas patologias gera grande impacto econômico na sociedade. 
Diante disso, a Policlínica Gerontológica oferta a Consulta de Enfermagem como uma 
estratégia tecnológica de cuidado importante e resolutiva, respaldada por lei, privativa do 
enfermeiro, e que oferece inúmeras vantagens na assistência prestada ao idoso, facilitando a 
promoção da saúde, o diagnóstico e o tratamento precoces, além da prevenção de situações 
evitáveis. 

Objetivo  
Manter o bom estado de saúde do usuário, visando a manutenção, recuperação ou melhoria 
da sua funcionalidade e autonomia, através da educação e orientação para os cuidados gerais 
relacionadas aos problemas de saúde. 

Público Alvo  
Usuários do Sistema Único de Saúde acima de 50 anos e alunos da UnATI/UEA. 

Período de realização  
Janeiro a Dezembro de 2020 

Resultados obtidos  
Atendimentos e ações realizadas pelo Serviço Social da Policlínica Gerontológica no ano de 
2019, que totalizou 587 (quinhentos e oitenta e sete) atendimentos e ações. As atividades 
foram executadas por uma assistente social prestadora de serviço que também contou com a 
colaboração de outra profissional que atuou de forma voluntária. O serviço social atuou por 
demanda espontânea, sendo agendadas apenas as visitas domiciliares, quantitativo de 188 
(cento e oitenta e oito) procedimentos encaminhados para parceiros da rede de saúde, como 
referência e contra referência, no período de março a dezembro do ano de 2019. 
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Número total de beneficiários atendidos  
Foram realizados 349 (trezentos e quarenta e nove) consultas e procedimentos pela equipe de 
Enfermeiros da Policlínica. 

Número total de beneficiários atendidos: O Gráfico 3 a baixo, demonstra o quantitativo de 242 
(duzentos e quarenta e duas) consultas e oficinas terapêuticas, sendo estes atendimentos 
executados por profissionais enfermeiros. 

Gráfico 3 - Consolidado Consultas de Enfermagem realizados em 2020. 

 

                                Fonte: SIA/Policlínica Gerontológica/FUnATI-2020. 
Gráfico 4 - Consolidado Procedimentos Específicos das Enfermeiras em 2020. 

 
O Gráfico 2 demonstra o quantitativo de 36 (trinta e seis) procedimentos de Enfermagem: 
entrevista para exame de PCCU com um total de 06 (seis); Coleta de PCCU, somando 16 
(dezesseis) procedimentos; Entrega de exame PCCU e orientação ao paciente com um total de 
14 (quatorze) procedimentos. 
A coleta de exame preventivo - PCCU, que é um teste realizado para detectar alterações nas 
células do colo do útero. Este exame também pode ser chamado de colpocitologia oncótica 
cervical. 
Portanto, buscando possibilitar o atendimento de forma integral a mulher, foi firmada parceria 
com a Unidade Básica de Saúde - UBS Leonor de Freitas, onde são enviadas as coletas para 
análise. 
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ATIVIDADE 5: ATENDIMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL 

Título da Atividade  
Atendimentos do Serviço Social. 

Descrição 

Consiste em atendimentos e ações socioassistenciais voltadas para a resolutividade das 
demandas dos usuários, tendo como objetivo viabilizar direitos sociais dentro da Política de 
Saúde, da Assistência Social e Educação, visando à promoção do desenvolvimento pessoal, 
valorização da dimensão subjetiva e social, fortalecendo o compromisso com os direitos dos 
cidadãos, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça e minorias, auxiliando 
também, na identificação de seus direitos e deveres enquanto cidadãos. 

A atuação profissional no serviço na Policlínica Gerontológica da FUnATI se deu baseada no 
que propõe o projeto ético-político da categoria profissional, numa perspectiva 
interdisciplinar, a fim de garantir o atendimento humanizado aos usuários, seus familiares e 
demanda externa, na mediação entre os interesses e a prestação de serviços nos níveis de 
promoção, proteção e/ou recuperação da saúde da pessoa adulta e idosa. 

Para a viabilização de direitos sociais, os profissionais de Serviço Social utilizaram seus 
instrumentais de trabalho, conforme a necessidade de cada caso, sendo eles:  

Atendimento Social/Técnico: É um procedimento de escuta e identificação de demandas do 
usuário, viabilizando a realização das intervenções pertinentes aos serviços da Política de 
Assistência Social e Saúde. Encaminhamento Social: Procedimento formal de articulação da 
necessidade do usuário com a oferta de serviços socioassistenciais, em busca de viabilização 
de direitos sociais. Consistem na indicação de caminhos e acesso dos usuários para o efetivo 
atendimento, por meio de articulação com outras unidades da rede de serviços sócio 
assistenciais na área de saúde e assistência social e demais políticas públicas.  

Acompanhamento e Orientação Social: Realizado pelos profissionais da Assistência Social, de 
caráter continuado e por período de tempo determinado, visaram possibilitar a socialização da 
informação. Nesse sentido, as Assistentes Sociais, ao atender os usuários, apresentaram as 
informações e orientação sobre os direitos da pessoa idosa e como acessá-los para além do 
âmbito institucional, utilizando uma linguagem clara e objetiva para a compreensão do aluno.  

Visitas Sociais Institucionais: Desenvolvida pelo profissional de Serviço Social no espaço de 
outras instituições visando o estabelecimento de uma relação de complementaridade com a 
Política de Assistência Social e Saúde, viabilizando o direito social do cidadão de acesso aos 
serviços. 

Objetivo  
Contribuir para a viabilização de direitos sociais e fornecer serviços de Assistência Social e 
Saúde para os usuários da FUnATI, tendo como finalidade a garantia do bem-estar físico, 
mental e social dos mesmos, baseando suas ações nos princípios da Lei que regulamenta as 
ações e serviços da saúde (Lei de nº 8.080/90), bem como no Estatuto do Idoso (Lei 
10.741/2003), garantindo a plena informação e discussão sobre as possibilidades e 
consequências das situações apresentadas pelo usuário e respeitando democraticamente as 
decisões dos próprios. 
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Público Alvo  
Usuários do Sistema Único de Saúde acima de 50 anos e alunos da UnATI/UEA. 

Período de realização  
Janeiro a Dezembro de 2019 

Resultados obtidos  
Total de 210 (duzentos e dez) atendimentos realizados pela equipe do Serviço Social. 



 

 

 

 

135 

Número total de beneficiários atendidos  

O Gráfico 5 demonstra os quantitativos dos atendimentos e ações realizadas pelo 
Serviço Social da Policlínica Gerontológica no ano de 2020, que totalizou 114 (cento e 
quatorze) atendimentos e ações. 

Gráfico 5 - Atendimentos Realizados pelo Serviço Social em 2020. 

 

                                       Fonte: SIA/Policlínica Gerontológica/FUnATI-2020. 

Quadro 1 - Consolidado de procedimentos de Referência e Contra referência 2020. 

REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA 

Parceiros Procedimentos Total 

Ambulatório Araújo Lima Cirurgia Hérnia Umbilical (3), Cirurgia Cisto Lab. 
(1) e Consulta Nefrologia (1). 

5 

Ambulatório Eduardo Ribeiro Consulta Psiquiatria (1) 1 

Ambulatório Virtual Registro Mais 
Brasil 

Consulta Gastrologia (1) 1 

CAIMI André Araújo Consulta Geriatria (7), Consulta Dermatologista 
(3) e Consulta Nutricionista (1) 

11 

CEDOA Consulta Oftalmologista (4) 4 

Centro Médico Infantil USG das Vias Urinarias (1). USG Próstata (1) e 
USG Abdômen Total (1) 

3 

Clínica Dr. Antenor USG do Punho D e E (4) 4 
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Clínica Otoclin Otorrino (5) 5 

Clínica Ultrassom de Olhos Consulta Oftalmologista (1) 1 

Fundação Alfredo da Mata Consulta Dermatologista (1) 1 

Fundação CECON Biopsia de colo de Útero (2), Radioterapia (1) e 
Quimioterapia (1) 

4 

Fundação de Medicina Tropical 
Doutor Heitor Vieira Dourado 

Exames de Sangue (3) e Raio X de Joelho (1) 4 

 Fundação Hospital Adriano Jorge Ortopedista (1), Cirurgia (1), Ressonância (1), 
Cirurgia de Vesícula (1) e urologista (1) 

5 

Fundação Piedade Cohen Consulta Oftalmologista (1) 1 

Fundação Hospital Francisca 
Mendes 

RNM (1), Tomografia (4) Teste Ergométrico (1), 
Cardiologista (5), Ecocardiograma (1), 
Cardiovascular (3), Exames de Sangue (6), 
Cateterismo (1), Cirurgião vascular (1), Raio x 
Tórax (3) e Trocar Marca passo (1) 

27 

HAPVIDA USG de Bolsa Escrotal (1) 1 

Hospital Beneficente Portuguesa Raio x de Tórax (1) e mamografia (2) 3 

Hospital Delfina Aziz  USG Com Dopple Arterial (1) e Exames de 
sangue (5) 

6 

Hospital Universitário Getúlio 
Vargas 

Consulta Oftalmologista (2) 2 

INCON Consulta Cirurgia de Catarata (1) 1 

INSS  Solicitação de Laudo para o INSS e Orientação 1 

Instituto da Mulher e 
Maternidade Dona Lindu 

Cirurgia de Mama (1), Cirurgia de Mioma (4), 
Biopsia Colo de Útero Maligno Carcinoma (1) e 
Cirurgia de Prolapso (1) 

7 

Laboratório ANLAB Exames Laboratoriais (1)  1 

Laboratório Clinilab Exames Laboratoriais (1)  1 
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Laboratório FAL Exames Laboratoriais (1) 1 

Laboratório Gilson Moreira Exames Laboratoriais (7) 7 

Laboratório Nobel Exames Laboratoriais (5) 5 

Laboratório Reunidos Exame de Sangue (2) e Biopsia (1) 3 

Maternidade Dona Nazira Daou Urologista (3), Laqueadura (3), Ginecologista 
(7), Parto Cesária (2) e Parto Normal (1) 

16 

MI - Médico Imagem Raio X Tórax PA e Perfil (8), Coluna (3), Bacia (2), 
Perna (3), Mamografia (2) e Face (1) 

19 

Oculista Associação de Manaus Consulta Oftalmologista (1) 1 

Policlínica Anna Barreto Pereira Consulta Ortopedista (1) 1 

Policlínica Castelo Branco Cardiologista (23), Raio X de Coluna (2) e USG 
Abdômen total (3) 

28 

Policlínica Djalma Batista Hematologista (1) 1 

Policlínica Dr. Antônio Conte Teles Dermatologista (1) 1 

Policlínica Dr. Danilo Corrêa Ortopedista (22), Neurologista (8), Cardiologista 
(22), Urologista (8), USG Tireoide (5), 
Ginecologista (5), Endocrinologista (8), 
Gastrologia (11), Endoscopia (5), Consulta com 
Enfermeira (5), Reumatologista (2), 
Dermatologista (1), USG Transvaginal (4), USG 
Mama (2), USG das Mãos (1) Raio X Tórax (1), 
USG Abdômen total (4) e USG Joelho (1) 

113 

Policlínica Dr. Roque Juan Delloso  Exame de Mamografia (1) 1 

Policlínica Gilberto Mestrinho Consulta Mastologista (1) 1 

Policlínica Zeno Lanzini Proctologista (2), Avaliação com Cirurgião (1) e 
oftalmologista (1) 

4 

PRODIMAGEM Tomografia (2), Ressonância de Crânio (1) 3 

Pronto Socorro 28 de agosto Urologista (1) 1 
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SENSUMED Ressonância Coluna Sacra (1), Tomografia do 
crânio (1), Ressonância do crânio (1) e 
Ressonância da coluna cervical (1) 

4 

VISON Oftalmologista (3) 3 

UBS AUGIAS GADELHA Dermatologista (1) 1 

UBS LEONOR DE FREITAS Consulta na Atenção Básica (11) e Exames 
Laboratoriais (2) 

13 

USF Balbina Mestrinho Raio X PA e PERFIL 1 

USF Dr. Waldir de Medeiros USG Braço (1) e USG Punho (1) 2 

Total 330 

A referência e contra referência são requisitos fundamentais e estão intimamente ligados às 
questões de acessibilidade, universalidade e integralidade da assistência. 
Com isso, buscando possibilitar o atendimento de forma integral às demandas sociais que se 
apresentam na Policlínica Gerontológica, foram firmadas várias parcerias com diversas 
instituições de saúde, como: Ambulatório Araújo Lima, Ambulatório Eduardo Ribeiro, Clínica Dr. 
Antenor, Fundação Alfredo da Mata, Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), Fundação 
Piedade Cohen, HAPVIDA, Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHUFM), Instituto 
da Mulher e Maternidade Dona Lindu, Laboratório Clinilab, Laboratório FAL, Laboratório Gilson 
Moreira, Laboratório Reunidos, Maternidade Dona Nazira Daou, MI - Médico Imagem, 
Policlínica Castelo Branco, Policlínica Dr. Danilo Corrêa, Policlínica Zeno Lanzini, Vision - Clínica 
de Olhos, UBS Leonor de Freitas e etc.  
Dessa forma, com o quantitativo de 330 (trezentos e trinta) procedimentos encaminhados, 
somando um total de 47 (quarenta e sete) para parcerias com a rede de saúde do estado, 
município e rede privadas, no ano de 2020.   
Portanto, o benefício de aplicar a referência e contra referência, implica na satisfação não só do 
usuário, mas também da família que acabam criando um vínculo de confiança com os 
profissionais no cuidado a saúde; em contra partida este vínculo que os profissionais 
estabelecem com os pacientes origina o benefício de gestão em saúde e facilidade ao acesso do 
usuário a rede de assistência. 

 
 
ATIVIDADE 6: ATENDIMENTO MÉDICO 

Título da Atividade  
Atendimento médico  
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Descrição 
Os profissionais da Medicina na Policlínica são responsáveis pela coordenação clínica do 
cuidado oferecido aos usuários. Com base na classificação do risco de vulnerabilidade clínico 
funcional, foram priorizados os atendimentos pela equipe médica que transcorreram através 
de consultas individuais agendadas. 
Em 2020 o serviço contou, em diferentes períodos, com os seguintes profissionais médicos: 02 
especialistas em Gerontologia, 01 médica cardiologista, 01 médico oftalmologista e 01 
generalista. Uma das médicas atendeu voluntariamente. 
Esses profissionais também desenvolveram atividades de educação em saúde, mobilizaram a 
equipe multidisciplinar através de seminários, desenvolvendo temas voltados para a 
necessidade de práticas baseadas em evidências, realizaram avaliação clínica; estabeleceram 
diagnóstico; elaboraram planos terapêuticos e encaminhamentos quando necessário. 
Realização de consulta médica individualizada, todas com agendamento prévio; reuniões educativas no 
formato de sala de espera para os usuários que aguardavam atendimento multiprofissional; palestras 
previamente organizadas com o objetivo de fornecer orientações em temas diversos e seminários 
avançados para profissionais e alunos. 
Objetivo  
Proporcionar assistência no que concerne à promoção da saúde, prevenção de doenças, 
tratamento e recuperação da saúde aos usuários da FUnATI, objetivando a qualidade de vida 
dos mesmos. 

Público Alvo  
Usuários do Sistema Único de Saúde acima de 50 anos e alunos da UnATI/UEA. 

Período de realização  
Janeiro a Dezembro de 2020 

Resultados obtidos  
Conforme os gráficos 6,7 e 8 foram realizadas 370 (trezentos e setenta) consultas médicas nas 
especialidades de clínica médica, cardiologia e oftalmologia e procedimentos, no ano de 2020. 

úmero total de beneficiários atendidos  
 

Número total de beneficiários atendidos:  

Gráfico 6 - Consolidado de consultas Médicas realizado 2020. 

 
Fonte: SIA/Policlínica Gerontológica/FUnATI-2020 
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O Gráfico 6 apresenta que foram realizados no ano de 2020, um total de 201 (duzentos 
e uma) consultas nas especialidades de clínica médica. 

 

Gráfico 7 - Consolidado de procedimentos Médico Especializado em Cardiologia 

 

Fonte: SIA/Policlínica Gerontológica/FUnATI-2020. 

 

O Gráfico7 apresenta que foram realizados no ano de 2020, um total de 105 (cento e cinco), 
procedimentos Médico Especializado em Cardiologia: Eletrocardiograma com um total de 51 
(cinquenta e uma) procedimentos, seguido da consulta médica especializada cardiologia com 
um total de 33 (trinta e três), M.A.P.A. – Monitorização ambulatorial de Pressão Arterial com 
um total de 19 (dezenove) procedimentos, seguido do Monitoramento pelo sistema HOLTER 
24h com 02 (dois) procedimentos.  

 

ATIVIDADE 7: ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA 
Título da Atividade  
Atendimento Médico Especializado em Oftalmologia 

Descrição 

O envelhecimento humano está associado a alterações metabólicas dos órgãos e sistemas que 
aumentam a chance de aparecimento de disfunções e morbidades crônicas não transmissíveis 
(DATTA et al., 2017), dentre as doenças que acometem essa população, destacam-se as que 
atingem a visão e prejudicam a qualidade visual dos indivíduos podendo levar a deficiência 
visual (CHEN et al., 2016; DATTA et al., 2017). 
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Dessa forma no processo de envelhecimento, há declínio na funcionalidade dos cinco sentidos: 
visão, audição, olfato, paladar e tato. A visão, em especial, requer um cuidado redobrado, pois 
é um dos sentidos que mais sofre com esse declínio. Pode ser afetado em diferentes aspectos 
como percepção de cores, campo visual, visão noturna, visão de perto, de longe e as principais 
doenças são catarata, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade. 
O Idoso que enxerga mal tem dificuldades nas tarefas diárias como cozinhar, ler, assistir 
televisão, ir ao cinema, pegar ônibus e os que ainda trabalham, poderão ter diminuição do 
rendimento. Também aumentam os riscos de queda, atropelamento, uso trocado de 
medicação ou dosagem errada. Muitas vezes a baixa visão acarreta o isolamento e a 
depressão, afastando o indivíduo do convívio social, transformando-o de aliado em fardo 
frente às necessidades da família. Segundo dados da SUSAM, atualmente a fila de espera para 
a realização de procedimentos em oftalmologia é a segunda maior do Estado, o que concorre 
efetivamente para o prejuízo da manutenção da qualidade da funcionalidade da pessoa idosa 
que se utiliza dos serviços do SUS no Amazonas. 
Diante disso, a Policlínica da FUnATI em agosto de 2019, implantou o serviço de oftalmologia, 
onde conta com 01 (um) profissional oftalmologista,  responsável pela coordenação clínica do 
cuidado oferecido aos usuários, tendo como objetivos: oferecer um serviço dotado de todas as 
condições necessárias inclusive equipamentos; possuir instalações adequadas e compatíveis 
com as condições dos pacientes recebidos em cadeira de rodas; atender pacientes com 
dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, garantindo a qualidade na prestação de 
serviços, e garantindo acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em 
conformidade com a norma NBR-9050 da ABNT; Desenvolver serviços de forma humanizada, 
de acordo com as diretrizes da Política de Humanização (PNH), além de garantir atendimento 
igualitário sem discriminação de qualquer natureza. 
Ressalta-se ainda, que foram desenvolvidas atividades de educação em saúde, através de 
rodas de conversas, com diversos temas, pois as deficiências visuais mais prevalentes na 
população idosa são: catarata, retinopatia diabética, DMRI e glaucoma. Dessa forma, verificar 
a qualidade visual dos indivíduos com idade superior ou igual a 50 é extremante relevante, 
pois será possível traçar um perfil de como está a visão nessa população, quais as doenças 
mais frequentes e como essa afetam a qualidade de vida dessa população. 
Realização de consulta oftalmológica individualizada, todas com agendamento prévio; 
reuniões educativas no formato de rodas de conversa para os usuários que aguardavam 
atendimento multiprofissional; com o objetivo de fornecer orientações a respeito das doenças 
oftalmológicas, que mais acometem essa faixa etária. 

Objetivo  
Proporcionar assistência no que concerne à promoção da saúde, prevenção de doenças, 
tratamento e recuperação da saúde ocular dos usuários da FUnATI, objetivando a qualidade de 
vida dos idosos. 

Público Alvo  
Usuários do Sistema Único de Saúde acima de 50 anos e alunos da UnATI/UEA. 

Período de realização  
Janeiro a Dezembro de 2020 
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Resultados obtidos  
Conforme o gráfico 8 foram realizadas 64 (sessenta e quatro) consultas e mapeamento de 
retina oftalmológicas para os idosos.  

Número total de beneficiários atendidos  

Gráfico 8 - Consolidado de procedimentos Médico Especializado em Oftalmologia 

 

                                     Fonte: SIA/Policlínica Gerontológica/FUnATI-2020. 

O gráfico 8 apresenta que foram realizados um total de 64 (sessenta e quatro) consultas 
oftalmológicas e mapeamento de retina. 

 
ATIVIDADE 8: ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA 

Título da Atividade  
Atendimentos de Psicologia 

Descrição 

É visível na clínica psicológica o aumento no número de idosos que vem procurando processos 
psicoterápicos como uma forma de ajuda na superação de problemas. Tal fato, por si só já 
reflete uma mudança na forma como a velhice vem sendo percebida e das possibilidades 
vivenciais dessa fase. 

Os motivos que trazem o idoso para o consultório são os mais variados: problemas de 
relacionamento, episódios depressivos, ansiedade, processos de luto, relacionamento familiar, 
necessidade de adaptação ou reabilitação diante de uma doença ou condição de dependência, 
anorexia, dificuldade para perder peso, sexualidade, perdas cognitivas, alcoolismo, 
aposentadoria, entre muitas outras. 
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Como qualquer outra fase do desenvolvimento humano, a velhice é um momento que exige 
mudanças e adaptações, nas quais estão presentes ganhos, perdas, potencialidades e 
limitações. 
Fase que produz no imaginário humano uma série de concepções, fantasias, crenças, imagens, 
ideias, sentimentos e etc. 
De acordo com nosso contexto sócio histórico, nossas experiências e histórias de vida e das 
informações que recebemos das mais diversas mídias, vamos construindo nosso imaginário, 
lidando com o envelhecimento e com a velhice, seja a nossa ou a do outro. 
Assim, o profissional que atua na Policlínica Gerontológica da UnATI/UEA integra equipe de 
trabalho que opera na gestão do cuidado ao idoso, sendo importante o exercício contínuo da 
interdicisplinaridade. 
Diante desse senário, houve a implantação do serviço de triagem para o melhor 
encaminhamento dos idosos, quer seja para atendimento individual ou grupo terapêutico, de 
acordo com a necessidade do cuidado.  
Assim como a psicoterapia individual, o grupo terapêutico segue a abordagem da Terapia 
Cognitivo-Comportamental, sendo que nesse último o foco foi a mudança comportamental.  

METODOLOGIA: 

Triagem para encaminhamento dos idosos para atendimento individual ou grupo terapêutico, 
de acordo com a necessidade do cuidado.  

Para a triagem foram utilizados inicialmente os seguintes instrumentos: Índice de 
Vulnerabilidade Clínico-Funcional – 20 (IVCF-20), Patient Activation Measure (PAM), Escala 
Geriátrica de Depressão (EGD), Mini Exame do Estado Mental,  questionário clínico (histórico 
clínico e IMC), sendo incluídos posteriormente, os seguintes instrumentos: Inventário de 
Ansiedade Geriátrica - GAI-BR, Desenho do Relógio e Rastreio de Sintomas Psicóticos (baseado 
no Composite International Diagnostic Interview). 

Tanto o atendimento individual quanto o realizado em grupo seguiram a abordagem da 
Terapia Cognitivo-Comportamental. 
 

Objetivo  
Assim como em outras fases da vida, o principal objetivo é promover uma qualidade de vida 
biopsicossocial saudável. As intervenções psicológicas ocorrem com a preocupação de 
valorizar a história de vida do paciente idoso, promovendo reflexões de que a terceira idade 
também pode ser uma fase produtiva, mesmo com a existência de limitações naturais da 
idade. Outro objetivo relevante é a orientação aos familiares, para que todos possam viver 
harmoniosamente, construindo um espaço de respeito recíproco às limitações e dificuldades 
adaptativas à vida moderna. 

Público Alvo  
Usuários do Sistema Único de Saúde acima de 50 anos e alunos da UnATI/UEA. 

Período de realização  
Março a Dezembro de 2020 
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Resultados obtidos  
O gráfico 9 apresenta que foram realizados no ano de 2020 um total de 190 (cento e noventa) 
procedimentos em psicologia, sendo 95 (noventa e cinco) em consultas de atenção 
especializada e 95 (noventa e cinco) em atendimento individual em psicoterapia. 

Número total de beneficiários atendidos:  

Gráfico 9 – Procedimentos em Psicologia Realizados em 2020. 

 

                                         Fonte: SIA/Policlínica Gerontológica/FUnATI-2020. 
O gráfico 9 apresenta que foram realizados no ano de 2020 um total de 190 (cento e noventa) 
procedimentos em psicologia, sendo 95 (noventa e cinco) em consultas de atenção 
especializada e 95 (noventa e cinco) em atendimento individual em psicoterapia.  

Gráfico 10 – Consulta de Atenção Especializada na área da Psicologia 

 

                                        Fonte: SIA/Policlínica Gerontológica/FUnATI-2020. 

O gráfico 10 mostra o quantitativo mensal das consultas especializada por Profissional 
psicólogo, somando 95 (noventa e cinco) de atendimento psicológico, realizados no ano de 
2020. 
Dessa forma, para a realização desses procedimentos o serviço de Psicologia da Policlínica 
contou com a atuação de 05 (cinco) psicólogos e ainda foram otimizados pela ampliação da 
parceria com as Instituições de Ensino Superior como a parceria com a Faculdade 
Metropolitana do Norte – FAMETRO, que disponibilizaram estagiários para a realização dos 
atendimentos clínicos e de triagem na Policlínica. No total, foram 12 (doze) estagiários 
selecionados e que atuaram sob a supervisão de profissionais psicólogos da FUnATI. 
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ATIVIDADE 9: ATENDIMENTOS DE NUTRIÇÃO 

Título da Atividade  
Atendimentos de Nutrição 

Descrição 
De acordo com Art. 1º do Código de Ética Profissional dos Técnicos em Nutrição e Dietética, o 
profissional da Nutrição tem como princípio básico:   

“o bem-estar do indivíduo e da coletividade, empenhando-se na 
promoção da saúde, em especial, quanto à assistência alimentar e 
nutricional, cumprindo e fazendo cumprir a legislação em vigor 
referente à saúde.”  

O profissional nutricionista, quando inserido na equipe multidisciplinar, deverá basear-se no 
respeito mútuo, na liberdade e independência profissional, a fim de garantir a unidade da 
ação. A alimentação é um campo de interação entre o biológico e o cultural, portanto, o que 
consideramos uma alimentação saudável deverá respeitar tanto as normas fisiológicas quanto 
as regras sociais.  
A partir destes pressupostos, o Serviço de Nutrição da Policlínica Gerontológica, buscou 
interagir com os usuários, respeitando e estimulando a cultura alimentar do amazonense, além 
de sempre buscar acordar junto ao usuário, um planejamento alimentar, baseado nas 
recomendações mais adequadas em prol da longevidade com qualidade de vida. 
METODOLOGIA: 
O Serviço de Nutrição da Policlínica Gerontológica desenvolveu atividades coletivas de 
educação em saúde, em ação multiprofissional com a psicologia e o profissional de educação 
física, no grupo terapêutico que seguiu a abordagem da Terapia Cognitivo-Comportamental 
com foco na mudança comportamental de idosos com obesidade. A equipe envolvida na 
realização de atividades com o grupo terapêutico acompanhou os idosos ao longo de todo o 
processo com aulas práticas para o desenvolvimento de receitas regionais, saudáveis, visando 
o maior aproveitamento dos alimentos, também colaborando desta maneira, com o meio 
ambiente na diminuição dos desperdícios.  
Além das ações junto ao grupo terapêutico o serviço de nutrição ofertou, por agendamento, 
consultas especializadas de avaliação e acompanhamento, cujas necessidades foram 
identificadas durante a avaliação do índice de vulnerabilidade, assim como quando o paciente 
foi atendido por outro profissional da equipe multiprofissional. 
 

Objetivo  
Aprofundar as relações simbólicas do comer, objetivando o cuidado com a alimentação, 
sempre buscando o equilíbrio entre as exigências para um envelhecimento com qualidade de 
vida e as limitações decorrentes de algumas doenças e condições sociais.. 

Público Alvo  
Usuários do Sistema Único de Saúde acima de 50 anos e alunos da UnATI/UEA. 

Período de realização  
Janeiro a Dezembro de 2020 
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Resultados obtidos  
O quantitativo mensal das consultas especializada realizadas pelo serviço de nutrição da 
Policlínica estão demonstrados no gráfico 11, onde pode-se verificar um total de 36 (trinta e 
seis) consultas em atenção especializada. 
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Número total de beneficiários atendidos  

Gráfico 11 – Consulta de Atenção Especializada pelo Serviço de Nutrição em 2020. 

 

                                    Fonte: SIA/Policlínica Gerontológica/FUnATI - 20120. 

O Gráfico 11 demonstra o quantitativo de 36 (trinta e seis) das consultas especializada 
realizadas pelo serviço de nutrição da Policlínica. 

Gráfico 12 – Descrição CID’s identificados no Serviço de Nutrição em 2020. 

 

Fonte: SIA/Policlínica Gerontológica/FUnATI-2020. 

O gráfico 12 apresenta que dos 08 (oito) CID’s que foram destacados nos atendimentos do 
profissional Nutricionista, 02 (dois) deles representam mais da metade (54,7%) quando 
comparado com os demais.  Entretanto, a obesidade com 16 (dezesseis) diagnósticos, continua 
no topo das doenças crônicas que mais demandam cuidados nutricionais. Em seguida a 
Diabetes não insulinodependente com 07 (sete) CID’s, ressaltando a importância de 
desencadear erros metabólicos que levarão à obesidade, a desnutrição ou mau controle de 
doenças crônicas não transmissíveis.  
É importante destacar ainda, que das doenças crônicas não transmissíveis, como o Diabetes 
Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica, continuam demandando cuidados nutricionais para 
o controle dessas doenças.  
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Entretanto, outras doenças ou condições crônicas relacionadas ao trato gastrintestinal foram 
identificadas como a gastrite e constipação intestinal. 
Portanto, os CID’s identificados, mostrando que o serviço de nutrição, implementou estratégias 
de intervenções individuais, baseadas em adequação calórica com a proposta de plano 
alimentar e acompanhamento mensal.  

 

 

 

ATIVIDADE 10: ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA 

Título da Atividade  
Atendimentos de Odontologia 

Descrição 
A atenção à saúde bucal do idoso busca desenvolver ações na promoção do envelhecimento 
saudável; a prevenção de doenças; a recuperação à saúde dos que adoeceram; as reabilitações 
daqueles que venham a ter a sua capacidade restringida, de modo a garantir que uma boca 
saudável permita que as pessoas possam desfrutar uma vida com mais qualidade. 
Diversas alterações podem ocorrer na boca de uma pessoa idosa e o tratamento difere do que 
é realizado na população em geral, isto ocorre, devido às mudanças fisiológicas durante o 
processo de envelhecimento natural, da presença de doenças sistêmicas crônicas e da alta 
incidência de deficiências físicas e mentais. Manter consultas regulares ao dentista garante 
diagnóstico e tratamento precoces.  
Na Policlínica o serviço de saúde bucal conta com uma equipe de prestadores de serviços e 
com professores e alunos do curso de graduação da Universidade do Estado do Amazonas, 
cumprindo estágio curricular. Casos considerados mais complexos são encaminhados para 
atendimento na Policlínica Odontológica da UEA. 

METODOLOGIA:  

O serviço de odontologia na Policlínica, sendo os serviços desenvolvidos pelo preceptor do 
curso de odontologia da UEA e alunos do curso de graduação e por profissional odontólogo 
prestador de serviço da FUnATI.  

Foram desenvolvidas atividades de educação em saúde bucal para grupo de usuários do tipo 
“sala de espera” e também em salas de aula das atividades da Coordenação de Extensão. No 
atendimento individualizado, foram realizados consultas e procedimentos odontológicos 
(restaurações, exodontias, raspagens e profilaxia) no consultório odontológico da Policlínica. 
 

Objetivo  
Oferecer assistência odontológica básica, exames clínicos, ações educativas/preventivas aos 
usuários da FUnATI. 

Público Alvo  
Usuários do Sistema Único de Saúde acima de 50 anos e alunos da UnATI/UEA. 

Período de realização  
Janeiro a Dezembro de 2020 



 

 

 

 

149 

Resultados obtidos  
Portanto, conforme o gráfico 13 e o gráfico 14, traz o quantitativo da produção da equipe de 
odontologia no ano de 2020, totalizou 136 (cento e trinta e seis), consultas especializadas e 
procedimentos por profissional odontólogo. 

Número total de beneficiários atendidos  

Gráfico 13 - Consulta especializada em Odontologia do ano de 2020. 

 

                          Fonte: Serviço de Psicologia /Policlínica Gerontológica/FUnATI/2020. 

O Gráfico 13 mostra o quantitativo mensal das consultas especializada por profissional 
odontólogo, totalizando 84 (oitenta e quatro) consultas odontológicas, realizados no ano de 
2020.   

Gráfico 14 - Quantitativo dos Procedimentos em Odontologia em 2020. 

 

 

 

ATIVIDADE 11: ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA 

Título da Atividade  
Atendimento em Fisioterapia 



 

 

 

 

150 

Descrição 
O Serviço de Fisioterapia da Policlínica da UnATI/UEA em 2020 desenvolveu atividades 
voltadas a reabilitar e tratar usuários do SUS e alunos com doenças osteomioarticulares, 
neurológicas e incontinências. Os procedimentos realizados pela equipe de fisioterapeutas 
foram oferecidos individualmente e em grupos terapêuticos (Grupo de Incontinências). 
As complicações osteomioarticulares, que atualmente vem apresentando um aumento em sua 
prevalência em decorrência do envelhecimento populacional, apresentam como principais 
sinais e sintomatologias a dor, deformidades articulares e incapacidade funcional. As principais 
doenças osteoarticulares no idoso são a osteoartrite, a artrite reumatoide e a gota. O 
reconhecimento precoce e o tratamento adequado dessas enfermidades são essenciais para a 
prevenção de deformidades e manutenção da funcionalidade e qualidade de vida destes 
indivíduos. 
Os pacientes com doenças ou que sofreram acidentes que tiveram o sistema nervoso afetado 
são acompanhados pela fisioterapia neurológica, que se ocupa da recuperação da capacidade 
funcional de todos os pacientes que possuam algum tipo de lesão no cérebro. As 
consequências causadas pelas síndromes resultantes dos danos ao sistema nervoso variam 
entre si dependendo da região atingida e interferem qualitativamente e quantitativamente no 
desempenho das atividades de vida diária, laborais e de lazer, portanto, a fisioterapia é 
fundamental para melhorar a autonomia e mobilidade da pessoa idosa. 
Outro foco para do atendimento fisioterápico na Policlínica é a fisioterapia pélvica, que é uma 
especialidade da fisioterapia, responsável por fortalecer o assoalho pélvico, evitando 
problemas causados pela perda de força naquela região, como as incontinências. Esta 
alteração não é inerente ao processo de envelhecimento, mas sua incidência aumenta 
linearmente com a idade, sendo considerada uma síndrome geriátrica responsável por perda 
de qualidade de vida entre os idosos. Apesar de tamanha importância, não foram identificados 
serviços no SUS de Manaus que ofertem serviços de fisioterapia para atendimento nesta 
especialidade. 

METODOLOGIA: 

Os atendimentos no serviço de fisioterapia para as doenças osteomioarticulares, neurológicas 
e incontinências na Policlínica foram ofertados através de agendamento pelo Sistema de 
Regulação do Estado do Amazonas – SISREG/AM e funcionou em 02 (duas) salas distintas.  

Os tratamentos para pessoas com doenças osteomioarticulares e neurológicas foram 
ofertados para pessoas de ambos os sexos: 

Fisioterapia I (Sala 01) – Os pacientes foram atendidos por fisioterapeutas especialistas e 
alunos do curso de graduação em fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas-UFAM, 
que estagiaram nas segundas e quartas-feiras e outro grupo, nas terças e quintas-feiras. Os 
atendimentos realizados pelos os alunos, foram supervisionados por uma preceptora da 
UFAM, bem como, os fisioterapeutas prestadores de serviços da FUnATI.  

Os tratamentos para pessoas com incontinências foram ofertados para pessoas do sexo 
feminino: 

Fisioterapia II (Sala 02) – As pacientes foram atendidas por duas fisioterapeutas especialista da 
Policlínica. 
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ELETROTERMOFOTOTERAPIA 

A eletrotermofototerapia, muito utilizada para o tratamento de quadro álgico, se utiliza de 
recursos advindos do calor, frio, luz e eletricidade. Facilmente pode ser utilizada pelo paciente 
em sua casa, através do emprego de compressas frias ou quentes. Aparelhos utilizados por 
fisioterapeutas, também atuam com a mesma lógica, entre eles, a Policlínica utiliza o TENS 
(estimulação elétrica nervosa cutânea) convencional; o UST (ultrassom terapêutico) e o 
infravermelho. 

ALONGAMENTOS 

O alongamento pode ser ativo, passivo e estático e traz como benefícios, entre outros: 
aumento da flexibilidade, resistência e força muscular; diminuição de algias e desconfortos 
musculares; boa mobilidade muscular e articular; movimentos articulares mais eficientes e 
fluidos; aumento da capacidade de exercer força máxima por meio de uma maior amplitude de 
movimento. 

CINESIOTERAPIA  

A Cinesioterapia empregada na Policlínica utiliza-se de movimentos ativos do paciente, 
associados às técnicas de terapia manual. Tem como objetivo a reabilitação funcional de 
membros superiores, membros inferiores e exercícios para o tronco. 

TÉCNICAS COMPORTAMENTAIS E EXERCÍCIOS PARA O FORTALECIMENTO DO ASSOALHO 
PÉLVICO 

Como primeira opção ao acompanhamento das pacientes na FUnATI são utilizadas alternativas 
menos invasivas, como grupos terapêuticos, onde as pacientes recebem orientações sobre a 
utilização de técnicas comportamentais e exercícios para o fortalecimento do assoalho pélvico 
que visam melhorar a função dos esfíncteres da uretra. 

Objetivo  
Prevenir, curar, adaptar ou atuar de forma paliativa nas sequelas resultantes de doenças que 
causem danos aos indivíduos com limitação da funcionalidade, objetivando proporcionar 
qualidade de vida em qualquer grau de vulnerabilidade funcional em que o usuário se 
encontre. 

Público Alvo  
Usuários do Sistema Único de Saúde acima de 50 anos e alunos da UnATI/UEA. 

Período de realização  
Janeiro a Dezembro de 2020 

Resultados obtidos  
No gráfico 15 está demonstrado o quantitativo de procedimentos realizados aos usuários da 
Policlínica no serviço de fisioterapia, realizados no ano de 2020, que totalizou 526 (quinhentos 
e vinte seis) procedimentos. 
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Número total de beneficiários atendidos  

Gráfico 15 – Quantitativos dos Procedimentos Realizados pela Fisioterapia. 

 

                                        Fonte: SIA/Policlínica Gerontológica/FUnATI – 2020.  

O gráfico 15  apresenta que foram realizados no ano de 2020 um total de 526 (quinhentos e 
vinte e seis) procedimentos, sendo 271 (duzentos e setenta e uma) em consultas 
especializadas; 126 (cento e vinte e seis) em atendimento fisioterapêutico nas alterações 
motoras; 83 (oitenta e três) atendimentos fisioterapêuticos em pacientes com disfunções 
uroginecológicas; 30 (trinta) em atendimento fisioterapêutico em pacientes com distúrbios 
neurocinético; e finalizando com 16 (dezesseis) atendimentos de fisioterapia em pacientes no 
pré e pós-operatórios nas disfunções músculo esqueléticos.  

Os procedimentos apresentados no gráfico 15 foram realizados por fisioterapeutas 
prestadores de serviços da FUnATI, alunos e preceptores do curso de graduação da 
Universidade Federal do Amazonas – UFAM. 

Os usuários do SUS foram encaminhados via Sistema de Regulação do Estado. 

 

 

ATIVIDADE 12: ATIVIDADES COMPLEMENTARES – PANDEMIA COVID-19  

Título da Atividade  
ATIVIDADES REMOTAS - PANDEMIA COVID-19 
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Descrição 
A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), por meio da Policlinica 
Gerontológica disponibilizou diversos serviço desde a suspensão das suas atividades iniciadas 
no dia 16 de março de 2020.  
Conforme recomendações das autoridades durante a pandemia do novo Coronavírus é o 
isolamento social. O objetivo da medida, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), é 
minimizar a velocidade de transmissão do vírus, que causa a doença COVID-19, e, assim, evitar 
que os serviços de atendimento médico fiquem sobrecarregados.   
Diante disso, a população com mais de 60 anos (considerada grupo de risco e sujeita a 
apresentar complicações graves) se viu obrigada nos últimos dias a abrir mão 
temporariamente de situações de convívio social, que em condições normais seriam indicadas 
por médicos, para diminuir os riscos de contaminação. No entanto, essa nova realidade 
inevitavelmente trará consequências físicas e psicológicas específicas para os idosos.  
Nesse sentido a Policlínica da FUnATI, iniciou o atendimento online considerando que o 
contato social tende a ser mais restrito aos nossos alunos e terem maior probabilidade de se 
sentirem satisfeitos com como o isolamento social. 
Como uma rede de apoio que visa uma maior preocupação com a saúde dos idosos e buscando 
minimizar riscos, assim, disponibilizou serviços mutidisciplinares, qualificados voltados a 
atenção a saúde dos idosos via tecnologias assistivas remotas adaptadas para períodos de 
imposição de distanciamento e isolamento social pela COVID-19. 

Portanto, nossas atividades contaram com as seguintes intervenções através do 
atendimento online.  

1. DISK SAÚDE MENTAL  

Diante do momento de isolamento social para combate ao novo coronavírus, podem gerar 
sintomas de tristeza e ansiedade que, às vezes, podem ficar mais graves e sair do nosso 
controle, principalmente nos indivíduos que se encontram na faixa de maior risco, os idosos. 
Pensando nisso, a Policlínica criou um serviço de acolhimento psicológico para todos os alunos 
por meio do “Disk Saúde Mental” – com atendimento breve e de crise. 

Objetivo: Tranquilizar as pessoas e tentar fazer com que elas procurem estratégias e consigam 
controlar mais a ansiedade, o medo e o nervosismo. 

Orientações como: 

1. Plantão psicológico de acolhimento; 

2. Escuta sensível e humanizada para todos/as alunos e cidadãs nesse cenário de aflição 
psicossocial; 

3. Psicoeducação sobre os cuidados de prevenção e tratamento. 

Duração:  Com duração de 50 minutos via tecnologias de informação e comunicação (meio de 
vídeo chamadas de WhatsApp, SMS, ligações telefônicas ou Skype). 

Demanda: Casos de ansiedade, estresse, depressão e outras condições psíquicas em tempos 
de pandemia. 

 
 

https://noticias.r7.com/saude/novo-coronavirus
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Estratégias de Psicoeducação: 

1. Manejo da Ansiedade; 

2. Mantenha uma Rotina: Sono, Higiene Pessoal, Espiritualidade, aprender novas 
habilidades, montar sua agenda de atividade diária; 

3. Ajudar avaliar como está a alimentação; 

4. Manejo com o Isolamento Social; 

5. Fake News (diminuir a frequência de notícias). 

Público Alvo: atender idosos pacientes da Policlínica Gerontológica e Alunos da Extensão da 
FUnATI.  

Pessoas Beneficiadas: ~ 3.000 pessoas beneficiadas com atendimento breve. 

 

2. PROGRAMA #HORADECUIDAR 

O processo do envelhecimento por si só já traz uma série de questões psicológicas que o 
indivíduo passa a questionar com o avanço da idade como o medo da rejeição social, 
abandono familiar, aposentadoria são alguns pontos que já levam o idoso a desenvolver 
transtornos mentais como a depressão, ansiedade e infelizmente o suicídio nesta etapa da 
vida. 

Dessa forma, com o objetivo de cuidar da nossa saúde mental. Foi lançado uma série de 
vídeos feitos pela equipe de Psicólogos da Policlínica Gerontológica da FUnATI, em parceria 
com a Secretaria de Comunicação Interna da Secom. 

Público Alvo: idosos, familiares e cuidadores.  

Pessoas beneficiadas: ~ 4.000 pessoas idosas, familiares, comunitários e profissionais da 
capital ou dos municípios do interior do Estado do Amazonas com o objetivo de cuidar da 
saúde mental.  

TABELA 1 - PSICÓLOGOS PROGRAMA #HORADECUIDAR – FUnATI 

 

NOME DO PROFISSIONAL TEMA 

PATRÍCIA KELLY MENDONÇA REIS DICAS DE ATIVIDADES PARA A 
QUARENTENA. 

LOYSER YENNIE DE ALMEIDA BENIGNO COMO CONTROLAR A ANSIEDADE 
CAUSADA PELO ISOLAMENTO. 

JACKSON MARQUES DA COSTA A REDUÇÃO DO CONSUMO DE NOTÍCIAS. 

ALINE RAQUEL LOPES PADILHA COMO LIDAR COM AS POSSÍVEIS PERDAS. 
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FRANCIVÂNIA ROSARIO DA SILVA COMO REDUZIR A SOLIDÃO DURANTE A 
PANDEMIA. 

 

3. PROGRAMA SAÚDE SOCIAL 

A Pandemia COVID-19 possui um profundo impacto na sociedade humana contemporânea 
impondo modificações rápidas na estrutura de serviços e no próprio convívio social (laboral, 
familiar e de lazer). 

Com o objetivo de contribuir para a viabilização de direitos sociais e fornecer serviços de 
Assistência Social e Saúde para os idosos da FUnATI, tendo como finalidade a garantia do bem-
estar físico, mental e social dos mesmos, a Policlínica criou o serviço de “Saúde Social”, para os 
idosos por meio de vídeo chamadas de WhatsApp, SMS, ligações telefônicas ou Skype.  

 Ações e orientações de cuidado preventivos para o combate ao novo Coronavírus; 

 Acolhimento aos pacientes via vídeo chamadas de WhatsApp, SMS, ligações telefônicas 
ou Skype; 

 Escuta inicial via telefone para alunos e demandas espontâneas;  

 Orientação via atendimento telefônico aos pacientes e público externo para sanar 
dúvidas referente ao funcionamento das atividades em home office; 

 Elaboração de planilhas para organização de atendimentos emergências com 
articulação dentre os profissionais via chamada de WhatsApp; 

 Pesquisa diária de identificação de prontuários de pacientes pelo sistema nuvem; 

 Verificação junto aos pacientes via telefone as necessidades de atendimentos 
conforme nossa agenda; 

 Orientação dos documentos necessários para os atendimentos encaminhados para os 
profissionais e articulação na rede quando houver necessidade; 

 Referência Contra Referência com várias parcerias de diversas instituições de saúde; 

 Viabilização de internações de idosos; 

 Orientações de como utilizar o chat de Saúde online SASI;   

 Confecção de materiais e informativos para divulgação nos portais de saúde e mídia 
social vinculados a instituição.  

Público Alvo: atender idosos pacientes da Policlínica Gerontológica. 

Pessoas beneficiadas: ~ 2.500 pessoas idosas e familiares. 

4. TeleSaúde FUnATI 

A FUnATI e UEA no enfrentamento do novo coronavírus disponibilizou o serviço de 
Teleconsulta, onde o paciente receberam o atendimento por um dos nossos Profissionais de 
Saúde de forma virtual e totalmente gratuita. 
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A plataforma da Teleconsulta é mais uma ação entre os serviços da Policlínica da FUnATI e a 
Telessaúde da UEA. Dessa forma, o lançamento está associado à crise enfrentada em 
decorrência da COVID-19. 

 

Objetivo  
Da ferramenta on-line será para que os profissionais de saúde consigam fazer as teleconsultas, 
de pacientes idosos, com complicações de saúde causado pelo novo coronavírus ou dando 
continuidade ao cuidado das doenças crónicas não transmissíveis, principalmente a 
hipertensão e diabetes, entre outras condições, de forma ágil, cômoda e segura. 
 

Público Alvo  
Atender idosos pacientes da Policlínica Gerontológica e Alunos da Extensão da FUnATI.  
 

Período de realização  
Janeiro a Dezembro de 2019 

Resultados obtidos  

1.969 (mil novecentos sessenta e nove) pessoas idosas da FUnATI através do serviço da 
TeleSaúde FUnATI e UEA. 

TABELA 2 - EQUIPE TELESAÚDE POLICLÍNICA - FUnATI 

NOME DO PROFISSIONAL ESPECIALIDADE  

VANUSA NASCIMENTO COORDENAÇÃO TeleSaúde 

ADRIANO CASTRO QUEIROZ FISIOTERAPEUTA 

ANA BEATRIZ DE FREITAS WERNECK MÉDICA 

DAVID SILVA REIS NUTRICIONISTA 

HANNA XANDRA DA SILVA TRINDADE CIRURGIÃ DENTISTA 

JÉSSICA DA SILVA GOMES FISIOTERAPEUTA 

NOELE BENCHAYA CASTRO ITALIANO MÉDICA 

SAMIA PINHEIRO FRANCO FISIOTERAPEUTA 

ARTEMISA DA SILVA GOMES FISIOTERAPEUTA 

SELENA SOARES ALVES ENFERMEIRA 

SWAMMY AMARAL MITOZO MÉDICO - OFTALMOLOGISTA 
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5. TELE-EDUCAÇÃO:  

É um serviço de educação em saúde, onde os profissionais da Policlínica Gerontológica da 
FUnATI, em parceria com Telessaúde da UEA, realizam serviços de WEB PALESTRAS.  

Objetivo: empoderar os pacientes idosos, familiares e cuidadores, estimulando-os a agir 
conscientemente, diante de cada ação do cotidiano, como estratégia de melhoria da qualidade 
de vida e de saúde da pessoa idosa. 

Público Alvo: idosos, familiares e cuidadores.  

Pessoas beneficiadas: ~ 3.000 pessoas idosas da FUnATI. 

TABELA 3 - TELE-EDUCAÇÃO: WEB PATESTRAS DA POLICLÍNICA  

NOME PROISSIONAL TEMA 

ADRIANO CASTRO QUEIROZ A importância da fisioterapia em tempo de 
isolamento social durante a Pandemia do Novo 
coronavírus: Exercícios de Respiratórios. 

ANA BEATRIZ DE FREITAS 
WERNECK 

“Bate papo: O que o idoso precisa saber sobre o 
COVID-19.” 

DAVID SILVA REIS Cuidados com a alimentação do Idoso durante a 
pandemia por COVID-19. 

HANNA XANDRA DA SILVA 
TRINDADE 

Saúde bucal x COVID-19: orientações sobre a 
importância da saúde bucal na durante a 
pandemia. 

JÉSSICA DA SILVA GOMES A importância da fisioterapia em tempo de 
isolamento social durante a Pandemia do Novo 
coronavírus:  Fortalecimento da Musculatura. 

NOELE BENCHAYA CASTRO 
ITALIANO  

“Bate papo: O que o idoso precisa saber sobre o 
COVID-19.” 

SAMIA PINHEIRO FRANCO A importância da fisioterapia em tempo de 
isolamento social durante a Pandemia do Novo 
coronavírus:  Prevenção de quedas e orientações 
para os familiares. 

SELENA SOARES ALVES Orientação para cuidadores de idosos em 
domicílio no enfrentamento a COVID-19.  

 

 

 

 



 

 

 

 

158 

SWAMMY AMARAL MITOZO Cuidados com a visão do idoso no período da 
Pandemia da COVID-19. 

RAYLANGE TEIXEIRA VEIGA Serviços Essências por meio do Serviço Social no 
Enfrentamento a Pandemia da COVID-19. 

EULER ESTEVES RIBEIRO 

 

Efeitos da Pandemia na Qualidade de Vida dos 
Idosos. 

ALINE RAQUEL LOPES PADILHA Saúde Mental e Isolamento - Cuidados Durante a 
Pandemia. 

JACKSON MARQUES DA COSTA Saúde Mental e Isolamento - Cuidados Durante a 
Pandemia. 

AÇÂO AMIGOS DO IDOSO DA POLICLÍNICA DA FUnATI 

A Policlínica da FUnATI tem monitorado quase 2.300 pacientes idosos, cadastrados em 
nosso sistema de saúde. 

Com o objetivo de assistir esses idosos, o serviço de assistência social da Policlínica, buscou 
diversas parcerias, para captação de cestas básicas e objetos de uso pessoal, como: cadeira de 
banho, cama hospitalar, cadeiras de roda e muletas.  

Para identificar esses idosos, foi realizado uma busca ativa das famílias dos pacientes 
cadastrado, e que se encontram situação de vulnerabilidade social e estão enfrentando 
dificuldades financeiras em tempos de pandemia. 

Conheça nossos parceiros: 

1. Cooperativa Amazonense de Pediatria – COOAP. 

2. LIBBS FARMACÊUTICA Ltda. 

3. Ademarzinho Veículos. 

4. Loja Maçônica Rio Negro N° 4. 

5. Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUSC - Kits de higiene 
pela UNICEF. 

6.  E várias pessoas físicas que abraçaram a causa.  

Público Alvo: idosos pacientes da Policlínica Gerontológica e Alunos da Extensão da FUnATI.  

Pessoas beneficiadas: ~ 700 pessoas idosas da FUnATI. 

 

AÇÃO SAÚDE SOCIAL NA IGREJA NOSSA SENHORA DA AMAZÔNIA 

 A ação de saúde é realizada pela Equipe da Policlínica Gerontológica da FUnATI que 
oferece serviços de triagem e orientações de prevenção da COVID-19 aos fiéis da Igreja Nossa 
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Senhora da Amazônia, localizada no bairro da Ponta Negra. 

As ações preventivas são realizadas todos os domingos antes e durante as missas 
dominicais da comunidade. Nas abordagens feitas pelos profissionais da Policlínica da FUnATI. 

Foram realizados o seguinte atendimentos:  

Verificação da temperatura  

Aferição da Pressão Arterial 
Glicemia  

Orientações de prevenção da COVID 19 

Público Alvo: fiéis frequentadores da Igreja. 

Pessoas beneficiadas: 2.518 (dois quinhentos e dezoito) pessoas. 

Objetivo: assistir os idosos da FUnATI. 

Público Alvo: atender idosos pacientes da Policlínica Gerontológica e Alunos da Extensão da 
FUnATI.  

Período de realização: janeiro a dezembro 2020. 

Resultados Obtidos: 

A atenção à saúde do idoso deve ser pautada em uma atenção integral e individualizada, isso 
implica propor e aplicar novas práticas de cuidado e de gestão, nas quais profissionais de saúde 
e usuários são coautores na construção das condições favoráveis à saúde.  

Por fim, uma aspecto relevante de ser considerado, assim que ocorreu o rápido 
alastramento da Pandemia Covid-19, a Policlínica da FUnATI passou a reorganizar as suas 
ações, com estratégias de atendimento virtual,  para assistir os idosos, respeitando a suspensão 
das atividades presenciais a fim de manter o isolamento social e diminuir a transmissão do 
vírus SARS-Cov-2. 

Quadro 2 – Consolidado da produção da Policlínica – ano de 2020. 

SERVIÇO PROFISSIONAL QUANT. PRODUÇÃO 

Enfermagem 

Técnico de 
Enfermagem 

01 
9.700 

Enfermeiro 03 

Serviço Social Assistente Social 03 114 

Serviço de Referência e Contra Referência 
Equipe de 

Serviço Social 
04 330 
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Consulta Médica – clínica  Médico 02 

370 

 

Cardiologista  
Médico 

Especialista 
01 

Oftalmologia  
Médico 

Especialista 
01 

Atendimento Psicologia Psicólogo 05 190 

Atendimento Nutrição Nutricionista 01 36 

Serviço de Odontologia 
Cirurgião 
Dentista 

04 136 

      Serviço de Fisioterapia Fisioterapeuta 07 526 

Atividades Multiprofissionais no período 
Pandemia – COVID-19 - TeleSaúde 

Equipe  20 1.969 

Alunos  
Psicologia  12 

55 
Fisioterapia 11 

Atividades complementares– Pandemia COVID-
19 

Equipe policlínica       13.200 

TOTAL 26.626 

Fonte: Policlínica Gerontológica/FUnATI – 2020. 

Número Total de Beneficiados: 

RESULTADOS:  

Os procedimentos realizados pela equipe da Policlínica totalizaram 26.626 (vinte seis mil 
seiscentos e vinte seis); os mais altos foi de 13.200 (treze mil e duzentos) atividades 
complementares durante a Pandemia COVID-19, seguido de 9.700 (nove mil e setecentos) 
foram executados pelo serviço de enfermagem. 

Assim, o gráfico abaixo demonstra o faturamento referente aos anos de 2020, via BPA-I, 
no qual se registram os procedimentos realizados pelos prestadores de serviços, totalizando 
55.218,97 reais de faturamento no âmbito ambulatorial da Policlínica Gerontológica da FUnATI. 
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Gráfico 16 – Consolidado de Faturamento BPA – I ano de 2020 

 

 

 
  

F. ATIVIDADES – GABINETE DO REITOR 
1) Apresentação  

 
Em fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de Corona vírus no Brasil e em março 
deste ano de 2020, a cidade de Manaus registrou seu primeiro caso da doença, onde 
imediatamente a UnATI suspendeu suas atividades, a princípio, por 4 semanas, por se tratar de 
Instituição com publico alvo de risco. 
Como efeito de uma pandemia, passamos viver com restrições a circulação, ao funcionamento 
de estabelecimentos comerciais e isolamento social; todas essas medidas para minimizar o 
surto da doença que se alastrava e colocava o Amazonas no ranking dos 5 estados com maior 
número de casos do Brasil. 
Desde março, a maioria dos servidores da UnATI tem trabalhado no modelo “home office”, 
realizando de casa as tarefas propostas e inovando com atividades como lives em redes sociais, 
Webpalestras, campanhas educativas, reuniões remotas e vídeo-aulas, contribuindo para 
cumprir as orientações preconizadas pela Organização Mundial de Saúde- OMS e pelo governo 
do Estado do Amazonas. 
Desta forma, o relatório de atividades do Gabinete do Reitor contempla ações presenciais e 
remotas e descreve todas as atividades executadas no período de pandemia contemplado o 
período de janeiro a dezembro de 2020, já que a partir do dia 01 de julho, os servidores 
voltaram às atividades presenciais, mantendo, porém, as atividades remotas em andamento, 
tendo sido verificada assertividade das atividades remotas para seu público-alvo composto por 
pessoas idosas, cuidadores de idosos, familiares, profissionais e  estudantes. 
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3) Detalhamento das atividades/serviços e projetos desenvolvidos no ano de 2020 
ATIVIDADE 1:  

Título da Atividade  
Entrevistas Presenciais 

Descrição 
Foram realizadas pelo Reitor da FUnATI entrevistas presenciais antes do período da Pandemia 
(Janeiro a Março 2020) tratando diversos temas dentro do contexto de busca pela Qualidade 
de vida e Envelhecimento Saudável e outros pertinentes a sociedade, e após o retorno das 
atividades presenciais (Julho a Dezembro de 2020) tratando ainda das temáticas acima e 
principalmente sobre o Corona Vírus. 

Objetivo  
Disseminar informações diversas em relação à saúde, qualidade de vida, envelhecimento 
saudável, direitos da pessoa idosa, métodos de combate ao Corona Vírus e prevenção. 

Público Alvo  
Pessoas Idosas, familiares, cuidadores, estudantes, profissionais, sociedade em geral. 

Período de realização  
As 12 entrevistas presenciais relacionadas abaixo foram agendadas previamente com duração 
de 15 a 20 minutos cada. 

Programação: 
 

 Data Emissora/Programa/Jorna
l 

TEMA 

1  09/01 Jornal do Comércio Envelhecimento 

2  13/01 Rede Amazônica - Jornal 
do Amazonas 

Alimentação e Atividade Física na 
terceira idade 

3  03/02 TV Cultura (Gabinete)  

4  06/02 TV A Crítica – Programa 
Magazine 

Envelhecimento Saudável. 

5  11/02 TV Amazonas  Expectativa de Vida no Brasil e em 
especial no Amazonas.  

6  12/02 TV Acrítica – Link ao vivo Matrículas do  1º semestre da FUnATI. 

7  12/03 SECOM Avanço da Pandemia do Covid-19, 
prevenção e doenças respiratórias 

8  12/03 Sede do Governo Entrevista Coletiva sobre a Pandemia 
e suspensão das atividades  
presenciais da FUnATI 

9  16/03 TV Acrítica – Programa 
Manhã no Ar 

Pandemia e orientação aos idosos 

10  16/03 TV Encontro das Águas Corona Vírus e Grupo de Risco 

11  08/06 SECOM e TV Tiradentes Telessaúde da  FUnATI 

12  31/09 Rede Amazônica Webnar – Lançamento de aplicativo 
de controle da obesidade. 
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Resultados obtidos:  
As entrevistas presenciais trouxeram resultados satisfatórios já que visam alcançar todo o 
público que assiste ou ler os Programas e Jornais relacionados bem como trouxe a propagação 
das políticas públicas voltadas para a pessoa idosa no Estado do Amazonas. 
 

ATIVIDADE 2:  

Título da Atividade  
Entrevistas ONLINE e por telefone 

Descrição  
Devido a Pandemia do Corona Vírus que se instalou no Brasil, mais precisamente no Amazonas 
a partir de Março de 2020, pelo fato do Doutor Euler Esteves Ribeiro fazer parte do grupo de 
risco e cumprindo os Decretos Estaduais de isolamento social, as entrevistas passaram a ser 
realizadas de forma remota e por telefone. 

Objetivo  
Disseminar informações diversas em relação à saúde, qualidade de vida, envelhecimento 
saudável, direitos da pessoa idosa, métodos de combate ao Corona Vírus e prevenção. 

Público Alvo  
Pessoas Idosas, familiares, cuidadores, estudantes, profissionais, sociedade em geral. 

Período de realização  
As 13 entrevistas online e por telefone relacionadas abaixo foram agendadas previamente com 
duração de 15 a 20 minutos cada, através de aplicativos e telefones celulares.  

 

 Data Emissora/Programa/Jorna
l 

TEMA 

1  21/03 Rádio Difusora (telefone) Ao Jornalista Paulo Guerra sobre um 
resumo da Vida do profissional 
Dr.Euler e uma mensagem ao 
combate do Corona Vírus   

2  21/03 Portal Você (telefone) Orientações aos idosos como lidar 
com o Corona Vírus e a quarentena. 

3  24/03 Jornal do Amazonas 2ª 
edição(via skype) 

Saúde mental dos idosos no período 
de isolamento 

4  26/03 RádioTiradentes (telefone) Importância da vacinação da H1N1 
para idosos 

5  13/04 Programa Alta Frequência 
Manaus - Rádio Band 
News 93.7 (telefone) 

Corona Vírus e as formas de 
prevenção na terceira idade. 

6  17/04 Rádio Tiradentes 
(telefone) 

O que fazer para se ocupar na 
quarentena  

7  24/04 Jornal Amazonas em 
Tempo (gravada por 
áudio) 

Cuidador do idoso 

8  05/05 Blog Espaço do Homem – Tonturas 
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São Paulo 

9  05/06 Rádio Rio Mar (telefone) Lançamento do Serviço de 
Teleconsultas da FUnATI 

10  24/06 Rádio Band News (gravada 
pelo celular) 

Ações da FUnATI e isolamento social 
dos idosos 

11  10/08 Rádio CBN (telefone) Retorno das atividades 

12  11/08 Rede Amazônica – 
Programa Bom Dia (Skype) 

Retorno das atividades 

13  11/11 Blog Espaço do Homem 
(telefone) 

Saúde do Homem 

 

Resultados obtidos  
As entrevistas online e presenciais trouxeram resultados satisfatórios já que visam alcançar 
todo o público que assiste, ouve  ou ler os Programas e Jornais relacionados, trouxe a 
propagação das políticas públicas voltadas para a pessoa idosa no Estado do Amazonas, e 
trouxe a informação sobre esse novo vírus com o qual precisamos aprender a conviver e 
formas de combate e prevenção, tudo de forma remota. 

 

ATIVIDADE 3:  

Título da Atividade  
Reuniões presenciais 

Descrição  
Foram realizadas pelo Reitor da FUnATI reuniões presenciais antes do período da Pandemia 
(Janeiro a Março 2020) tratando diversos temas dentro do que o compete como Gestor da 
FUnATI, e após o retorno das atividades presenciais (Julho a Dezembro de 2020). 

Objetivo  
Tratar sobre o planejamento estratégico da Instituição, bem como, firmar parcerias, acordos, 
Termos de Cooperação Técnica, Desenvolver Projetos, Ações, prestação de contas, etc. 

Público Alvo  
Órgãos Oficiais do Estado do Amazonas, parceiros e colaboradores. 

Período de realização  
As 28 reuniões presenciais relacionadas abaixo foram agendadas previamente com duração de 
20 a 30 minutos cada. 

 

 Data Órgão/Parceiro TEMA 

1  16/01 Diretora do Centro 
Estadual da Família 
Magdalena Arce Daou 

Atividades 2020 

2  29/01 Rosiane  Dourado CMM Criação de emendas parlamentares  

3  30/01 Representantes que 
compõem Bloco da Saúde  
no Carnaval  

Carnaval 2020 

4  31/01 Reitor da UEA Atividades/Recurso 2020 
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5  03/02 PRODAM Questões técnicas relacionadas à TI 

6  06/02 Jornal do Comércio Planejamento 2020 

7  06/02 Professores da  FUnATI Atividades 2020 

8  13/02 SUSAM Parcerias 2020 

9  14/02 SEFAZ Orçamento 2020 

10  17/02 Presidente TCE Atividades 2020 

11  21/02 Secretário SUSAM Parcerias e recurso 

12  12/03 Secretária de 
Comunicação 

Suspensão das atividades presenciais 
da FUnATI devido  a pandemia.   

13  17/03 Arcebispo de Manaus 
Dom Leonardo Steiner 

Orientações sobre o isolamento social 
para evitar a propagação do vírus 
entre os membros da Igreja Católica  

14  08/09 Secretário Casa Civil Apresentação de Programas do 
Governo 

15  25/09 Reunião com a Produtora 
da VAT e professores do 
Curso de Noções Básicas 
em Gerontologia 

Novo  formato das aulas (virtuais) 

16  28/09 Márcia Murad SUSAM Diligências da SUSAM 

17  02/10 ADESAM Cargos FUnATI 

18  03/11 Secretário da  SES Prestação de contas dos 
atendimentos ao público dos CAIMI’S 

19  04/11 Cristiane da SEFAZ Recurso 

20  24/11 Secretária da SES e 
Diretora do FES 

Projetos e Recursos 

21  25/11 Construtora Tocantis Construção do Laboratório GERONTEC 

22  26/11 Fundação Muraki Parceria  2021 

23  01/12 Márcia Murad SES Apresentação da Instituição e 
Atividades 

24  03/12 SEINFRA Projeto GERONTEC 

25  04/12 SUSAM Termo de Cooperação Técnica 

26  07/12 Fundação Universitas Termo de Cooperação Técnica 

27  08/12 Arquiteto Sérgio Projeto GERONTEC 

28  09/12 Casa Civil Quadro de colaboradores da FUnATI 
 

Resultados obtidos  

As reuniões presenciais trouxeram resultados satisfatórios em relação a Gestão da FUnATI 
onde foram tratados de diversos assuntos dentre os quais solicitação de liberação de recurso, 
parcerias , planejamento estratégico, atividades e suas promoções, projetos, Termos de 
Cooperação Técnica, prestação de contas entre outros, trazendo assim possibilidade para o 
funcionamento desta Fundação, mesmo em meio a um ano atípico. 
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ATIVIDADE 4:  

Título da Atividade  
Reuniões VITUAIS 

Descrição  
Devido a Pandemia do Corona Vírus que se instalou no Brasil, mais precisamente no Amazonas 
a partir de Março de 2020, pelo fato do Doutor Euler Esteves Ribeiro fazer parte do grupo de 
risco e cumprindo os Decretos Estaduais de isolamento social, as reuniões passaram a ser 
realizadas de forma remota. 

Objetivo  
Tratar sobre o planejamento estratégico da Instituição, bem como, firmar parcerias, acordos, 
Termos de Cooperação Técnica, Desenvolver Projetos, Ações, prestação de contas, etc. 

Público Alvo  
Órgãos Oficiais do Estado do Amazonas, parceiros e colaboradores. 

Período de realização  
As 8 reuniões virtuais relacionadas abaixo foram agendadas previamente com duração de 20 a 
30 minutos cada, feitas através de aplicativos e aparelho celular. 

 

 Data Órgão/Parceiro TEMA 

1  20/04 Fundação Amazonas 
Sustentável – FAZ 

Criação de Comitê de enfrentamento 
à Pandemia nas Comunidades 
Ribeirinhas 

2  24/04 Fundação Amazonas 
Sustentável – FAZ 

Dando andamento às ações de 
enfrentamento à Pandemia nas 
Comunidades Ribeirinhas 

3  06/05 FIOCRUZ, FAS, COICA, 
OTCA 

Enfrentamento ao Corona Vírus na 
Pan-Amazônia 

4  19/05 Coordenadora da 
Policlínica Gerontológica 

Telessaúde FUnATI, Disk saúde mental 
e Ação entre amigos 

5  28/05 Fundação Amazonas 
Sustentável – FAZ 

Participação do Dr.Euler em 
teleconsultas para as comunidades 
ribeirinhas 

6  09/06 Fundação Amazonas 
Sustentável – FAZ 

Proposta de construção da Avaliação 
de Efetividade dos fitoterápicos para 
o tratamento de sintomas da Covid-19 

7  11/09 SESC Parceria em pesquisas da FUnATI 

8  01/10 UNIOESTE Saúde do Idoso durante a Pandemia 
 

Resultados obtidos  
As reuniões virtuais trouxeram resultados satisfatórios em relação a Gestão da FUnATI onde 
foram tratados de diversos assuntos dentre os quais solicitação de liberação de recurso, 
parcerias , planejamento estratégico, atividades e suas promoções, projetos, Termos de 
Cooperação Técnica, prestação de contas entre outros, trazendo assim possibilidade para o 
funcionamento desta Fundação, mesmo em meio a um ano atípico. 
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ATIVIDADE 5:  

Título da Atividade  
Participações em Solenidades. 

Descrição  
O Reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade foi convidado a participar de  
Solenidades realizadas pelos Órgão Oficiais do Estado ao AM. 

Objetivo  
Representar a Instituição no que se refere a propagar as políticas públicas voltadas a 
população idosa e  trazer novas informações/ conhecimento referente aos assuntos abordados 
dentro de cada Solenidade no que compete a cada Órgã. 

Público Alvo  
Órgão Oficiais do Estado do Amazonas – colaboradores e parceiros, profissionais de saúde que 
estão à frente do combate ao Covid-19. 

Período de realização  
As 3 Solenidades relacionadas abaixo foram agendadas previamente com duração de 30 a 60 
minutos cada.  

Programação 
 

 Data Órgãos TEMA 

1  15/01 SEJUSC Homenagem aos Órgãos  Públicos 

2  04/02 Governo do  AM Abertura dos Trabalhos da 2ª Sessão 
Legislativa da 19 Legislatura 

3  15/10 Tribunal de Contas do 
Estado 

Homenagem aos profissionais de 
saúde que estão à frente do combate 
ao Covid-19  

 

Resultados obtidos  

O resultado obtido foi satisfatório, onde foi apresentado a importância do trabalho realizado 
por cada órgãos dentro de suas particularidades, recebendo o reconhecimento por tal, 
apresentado todo o plano de Governo para o ano de 2020, pois não imaginávamos que 
teríamos que nos reinventar nesse ano devido ao caos instaurado no mundo. Conseguimos nos 
moldar a nova realidade, não deixando de levar informação, instrução, educação, saúde para a 
população.  

 
 
 
 
ATIVIDADE 6:  

Título da Atividade  
LIVES  
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Descrição O panorama da epidemia pela Covid-19 no Estado do Amazonas nos trouxe um novo 
cenário e passamos a explorar os recursos disponíveis para realizar as palestras, debates, 
através das Lives.  

Objetivo  
Propagar de forma remota informações diversas em relação à saúde, qualidade de vida, 
envelhecimento saudável, direitos da pessoa idosa, métodos de combate ao Corona Vírus e 
prevenção. . 

Público Alvo  
Pessoas Idosas, familiares, cuidadores, estudantes, profissionais, sociedade em geral. 

Período de realização  
As 9 Lives relacionadas abaixo foram agendadas previamente com duração de 30 a 60 minutos 
cada, através de aplicativo. 

 

 Data Parceiros TEMA 

1  01/04 ELIAS EMANUEL 
(Instagram) 

Corona Vírus e os cuidados com o 
idoso  

2  08/04 Grupo Bemol Dieta Amazônica: alimentação 
saudável que vem da floresta 

3  10/06 SEJUSC (Instagram) Os impactos do isolamento social para 
os idosos em tempos de Pandemia e 
Corona Vírus 

4  15/06 Coordenação de Ensino  
FUnATI (Facebook) 

Dia Mundial de Conscientização da 
Violência contra a pessoa idosa 

5  15/06 Vereador Gilmar 
Nascimento (Instagram) 

Violência contra a pessoa idosa 

6  15/08 Médicos de Maués 
Conectados (Instagram) 

Dieta Amazônica nas comunidades 
ribeirinhas 

7  19/08 Tribunal de Contas do 
Estado (Facebook) 

Saúde em tempos de Pandemia 

8  25/09 Centro de Convivência da 
Família Padre Pedro 
Vignola 

Dia Nacional do Idoso 

9  01/10 Defensor Público 
Dr.Afonso Lobo 

Superendividamento dos idosos 

 

 

Resultados obtidos  

As Lives trouxeram resultados satisfatórios já que visam alcançar toda a população do Estado 
do AM  bem como trouxe a propagação das políticas públicas voltadas para a pessoa idosa, 
saúde, pesquisa, etc.  
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ATIVIDADE 7:  

Título da Atividade Produções de Vídeos   

Descrição  
Considerando a necessidade da prática de novas formas de oferta de cursos, palestras, 
educação e informação para a população de forma remota foram realizadas gravações de 
vídeos sobre diversos assuntos solicitados por parceiros/Órgãos do estado do AM. 

Objetivo  
Levar informação à população em geral sobre os temas abordados conforme relacionamos 
abaixo. 

Público Alvo  
Pessoas Idosas, familiares, cuidadores, estudantes, profissionais, sociedade em geral. 

Período de realização  
Os 9 vídeos relacionadas abaixo têm duração de 15 a 30 minutos cada.  

 Data Parceiros TEMA 

1  22/04 Prefeitura de Maués Mensagem especial aos idosos de 
Maués com orientações sobre 
prevenção e a importância do 
isolamento social  

2  24/04 Fundação Amazonas  
Sustentável -  FAZ 

Prevenção do Corona Vírus nas 
comunidade ribeirinhas – aos  
Agentes Comunitários e Indígenas de 
Saúde   

3  29/04 Padre Charles Cunha Mensagem de apoio aos nossos 
alunos que  estão enfrentando mortes 
dos seus entes queridos  

4  07/05 FUnATI Vídeo para alunos e servidores da  
FUnATI reforçando a importância  do 
isolamento  social  

5  29/05 Fundação Amazonas 
Sustentável – FAZ 

Saúde mental para as comunidades 
ribeirinhas 

6  06/06 FUnATI Como funcionará o serviço de 
Telessaúde da FUnATI ( encaminhado 
aos  veículos de imprensa)  

7  10/11 FUnATI Gravação de vídeo da  VAT 60 MAIS 

8  12/11 FUnATI Gravação de vídeio da VAT -  chamada 
para Curso de Noções Básicas em 
Gerontologia 

9  30/11 FUnATI Gravação de vídeo da VAT- 
Apresentação dos Cursos de Extensão 
Onlines   
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Resultados obtidos  
Foram repassadas as orientações necessárias quanto a prevenção do Corona Vírus e 
isolamento social, bem como dicas para se ter uma ser ter uma boa saúde mental diante do 
novo cenário em que vivemos, foram apresentados o Curso de Especialização em Gerontologia 
e Saúde do Idoso Online e os Cursos  Extensão Online. 

 
 
ATIVIDADE 8:  

Título da Atividade  
WEBPALESTRA 

Descrição  
Foi realizada a convite da Escola Superior de Ciências da Saúde Webpalestra abordando o 
Tema “ Efeitos da Pandemia na qualidade de vida dos idosos”. 

Objetivo  
Apresentar aos alunos dos Cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia da Escola Superior 
de Ciências da Saúde quais os efeitos que a nova realidade mediante ao Corona Vírus reflete 
na qualidade de vida dos idosos. 

Público Alvo  
Alunos dos Cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia da ESA/UEA. 

Período de realização  
Webpalestra previamente agendada com duração de  60 minutos. 

Resultados obtidos  

Os participantes obtiveram esclarecimentos e orientações sobre os efeitos que a nova 
realidade mediante ao Corona Vírus reflete na qualidade de vida dos idosos..   

 
 
ATIVIDADE 9:  

Título da Atividade  
WEBNÁRIOS 

O panorama da epidemia pela Covid-19 no Estado do Amazonas nos trouxe um novo cenário e 
passamos a explorar os recursos disponíveis para realizar as palestras, debates, e Seminários 
de forma remota. 

Objetivo  
Apresentar a população de modo geral como funcionam as Universidades Abertas da Terceira 
Idade em todo o Brasil e de novo aplicativo de controle de obesidade. 

Público Alvo  
Profissionais, pessoas idosas, coordenadores de grupos de idosos, coordenadores de 
associação de idosos e demais interessados em conhecer o processo do envelhecimento 
humano. 

Período de realização  
Os Webnários foram realizados nas datas relacionadas abaixo com duração de 60 minutos 
cada. 
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 Data Órgão/Parceiro TEMA 

1  25/06 Deputada Federal Tereza 
Nelma 

Vivendo e  Aprendendo: as 
experiências das Universidades 
Abertas às Pessoas  Idosas 

2  01/09 FUnATI Apresentação de aplicativo  de 
controle de obesidade  

 

 

Resultados obtidos  

O resultado foi positivo no que se refere ao aplicativo de obesidade e disseminação de 
informações sobre o trabalho das UnATI’s que trazem a propagação das políticas públicas 
voltadas para a terceira idade, saúde, extensão, ensino, e pesquisa. 

 

 

 

___________________________________________ 
Assinatura do(a) Gestor(a) Responsável 

 


