
Relatório Mensal de Atividades 
 
Relatório de atividades realizadas no exercício no do mês de Outubro de 2021, 

aplicado a Policlínica Estadual Região São Patrício - Goianésia. 

Dentre as atividades proposta nesse mês onde destacamos a alusão ao Outubro 

Rosa, realizamos outras atividades não menos importante, dentro do contexto 

planejado pelo setor do NEPE – Núcleo de Ensino, Pesquisa e extensão da nossa 

Unidade. 

            Comemoração Dia das Crianças. A data 12 de Outubro comemora-se o dia das 

crianças, de acordo com o ECA - Estatuto da Criança e Adolescente, Lei Federal n° 8.069, 

de 13 de julho de 1990, que regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal, “ Toda 

criança direito a educação, cultura, esporte e lazer.” de acordo com os artigos 53 a 59. 

Pensando nisso proporcionamos aos nossos colaboradores um dia para 

descontrair, e deixar a criança que mora dentro de cada curtir um pouco. Realizamos 

um dia típico onde todos pudessem vir à a caráter, ofertamos uma mesa de doces e 

guloseimas. Contamos com a participação de todos colaboradores presentes no dia. 

Organização: Mariana Vieira Alves dos Santos – Enfermeira – NEPE. 

Gislaine Aparecida da Silva Paixão e Amorim – RT Enfermagem. 

 

          Realizamos a 1ª SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

na nossa Unidade. O evento foi um sucesso, pudermos contar com várias palestras, 

dinâmicas, sorteio de brindes para os colaboradores. O evento aconteceu durante os 

dias, 13,14 e 15 de Outubro. 

A SIPAT tem como objetivo promover o conhecimento e conscientizar os colaboradores 

sobre a prevenção de acidentes, saúde e segurança no local trabalho, conforme prevista 

na Lei, de acordo com a NR – 5 e Portaria nº 3.214. O evento contou com a participação 

da CIPA, NEPE. 

 

 



 

Dia 13/10/2021 :  Abertura às 15h00min no Auditório. 

Contamos com a Palestra: “Alimentação Saudável e Saúde Ocupacional” 

ministrada pela Dra. Renata de Carvalho Zacarias Lopes – Nutricionista.   

Foram realizadas ações diretas voltadas à saúde do trabalhador, como por 

exemplo : aferição de PA , HGT , verificação de medidas antropométricas , cálculo de 

IMC realizado pela nutricionista presente e orientações . 

 Finalizamos o evento no dia com sorteio de brindes para os colaboradores 

presentes.  

Nesse primeiro dia contamos com a participação de 21 colaboradores, onde se 

propuseram a toda proposta ofertada.  

 

Dia 14/10/2021:  Palestra: “Prevenção à HAS -  Hipertensão Arterial Sistêmica 

e DM - Diabetes Mellitus”   ministrado pelo Dr. Rafael Marcos Dias Costa – Médico 

Clínico Geral – Médico da Família. 

Após a palestra foi realizado uma roda de conversa sobre o tema abordado , e 

discutidos casos de HAS e DM entre os presentes, Dr. Rafael esclareceu dúvidas 

pertinentes. 

Nesse dia foi realizado também uma  dinâmica, conduzida pela Enfermeira Dra. 

Mariana Vieira Alves, essa dinâmica tem o  objetivo de melhorar a relação interpessoal 

do grupo como um todo e contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional de 

cada indivíduo , promovendo assim a empatia entre as equipes e preservando a saúde 

mental dos colaboradores .  

Após encerramento das atividades propostas , realizamos sorteio de brindes 

entre os presentes . 

Contamos com  a participação de 19 colaboradores envolvidos nas atividades 

propostas. 

 

Dia 15/10/2021: Palestra: “Ações dos 5 S.” Ministrado pela Abadia Araújo Cruz- 

Técnica de Segurança do Trabalho  



Ainda contamos com Ginástica Laboral conduzido pela colaboradora Déborah 

Godinho de Menezes – Assistente Social, com o objetivo de melhorar a saúde e prevenir 

lesões dos colaboradores, devido aos esforços repetitivos e outras doenças 

ocupacionais, enfatizando a importância de realizar exercícios físicos, mesmo os de 

baixa intensidade, no ambiente de trabalho, para aliviar o estresse e minimizar as 

tensões adquiridas durante o dia. 

Após  conduzimos o encerramento das atividades propostas , realizamos sorteio de 

brindes entre os colaboradores . 

Encerramento da SIPAT. 

Contamos com  a participação de 19 colaboradores envolvidos nas atividades 

propostas.  

        Ações Outubro Rosa      

       Outubro um mês muito importante onde é realizado um movimento 

internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, o Outubro Rosa 

foi criado no início da década de 1990. A data é celebrada anualmente, com o objetivo 

de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; 

proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para 

a redução da mortalidade.  

         A Policlínica Estadual de Goianésia realizou eventos, palestras para nossos 

pacientes e colaboradores. 

 

 Dia 20/10/2021 – Palestra: “Desperte a mulher poderosa” –  Ministrado 

pela Dra. Renata de Carvalho Zacarias Lopes – Nutricionista. 

Contamos com a participação de 20  pessoas incluindo pacientes e colaboradores. 

 Dia 22/10/2021 – Realizado o dia R – Goiás veste Rosa 

Organizamos um movimento, onde todos os colaboradores vieram vestidos de 

Rosa, decoramos a Policlínica, foi realizado palestras pelas enfermeiras aos nosso 

colaboradores. 



ANEXOS

 

Comemoração Dia Das Crianças. 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

 



 

Palestra: Desperte a Mulher Poderosa  



 

 



 



 

Dia R – Outubro Rosa 

 

Dentre as demandas operacionais  no dia 05 de outubro recebo a visita da Equipe 

CEMAC, para averiguação das instalações e demais orientações voltadas para o início 

dos atendimentos na unidade, que passou a acontecer em 06 de Outubro 



Dia 05 recebemos a visita da Equipe de Patrimônio, onde permaneceram na 

unidade por dois dias para averiguações de rotina. 

Dia 07 de Outubro realizo reunião com os Líderes para alinhamento das 

demandas diárias. 

Dia 07 realizo reunião com a RT de Enfermagem, Médica e RT Médico para 

ajustes sobre escala, metas ofertadas, e demais assuntos pertinentes à rotina da 

unidade no tange as atribuições dos mesmos. 

Dia 07 realizo reunião com equipe da vigilância para orientações sobre as 

geladeiras da farmácia, ronda e a quem recorrer mediante alguma intercorrência com 

as mesmas. 

Dia 19 recebo a vista da equipe ICEM Queiliene e Meire para orientações às 

equipes voltadas às suas atribuições. 

Dia 19 recebemos a vista para treinamento da Equipe Ouvidoria /SUS, Queiliene 

e Meire participaram dessa reunião. 

Dia 20 realizo uma reunião com a Equipe Multidisciplinar para ajustes, e 

esclarecimento de dúvidas no que tange aos novos serviços. 

Dia 22 participo de reunião com Claudinéia sobre apresentação de novos 

projetos ICEM. 

Dia 27 recebo a visita do Presidente do ICEM Sr. Jeziel Barbosa 

Dias 28 e 29 recebo a vista da Equipe SAIS para treinamento “Atendimento 

Global – Linha do Cuidado” 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Deise Bosso 

Coordenadora Operacional 


