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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO:
ATUAÇÃO:

SAÚDE

A

ções estratégicas para prevenção do Câncer de Boca - CONSEPE: 135/2012 de
10/10/2012 - COORDENAÇÃO: Valéria Souza Freitas
MODALIDADE: PRGRAMA
OBJETIVO: Integrar o ensino, pesquisa e extensão numa ação indissociável com vistas
à formulação de uma política pública para o enfrentamento do câncer bucal.

A

colhendo e humanizando partos e nascimento - CONSEPE:
PE: 014/2019 de
22/02/2019 - COORDENAÇÃO: Ariane Cedraz Morais
MODALIDADE: PROGRAMA
PRO
OBJETIVO: Contribuir para a promoção do parto e nascimento saudáveis e a
prevenção da morbimortalidade materna e perinatal

A

perfeiçoamento aos Profissionais em Instituição Hospitalar com foco no
Cuidado Seguro - CONSEPE: 098/2019 de 14/08/2019 - COORDENAÇÃO: Silvia
da Silva Santos Passos
MODALIDADE: CURSO

A

tenção em Enfermagem Ginecológica: uma proposta de extensão
universitária - CONSEPE: 116/2018 de 10/10/2018 - COORDENAÇÃO: Rosana
Oliveira de Melo
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Implementar o serviço de Enfermagem ginecológica no CMPC

A

tenção em Saúde Bucal para pacientes com necessidades especiais CONSEPE: 091/2009 de 10/08/2009 - COORDENAÇÃO: Márcio Campos
Oliveira
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Prestar assistência odontológica aos pacientes com necessidades especiais
proporcionando educação em saúde bucal.

B

iobanco de Dentes Humanos da UEFS - CONSEPE: 100/2009 de 25/08/2009 COORDENAÇÃO: Dayliz Quinto Pereira
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Assegurar ao curso de Odontologia da UEFS às condições legais e de
Biossegurança para o Ensino- Pesquisa e Extensão.

C
D

urso de Extensão em Dentística - CONSEPE: 048/2018 de 13/04/2018 COORDENAÇÃO: Gardênia Mascarenhas Oliveira
MODALIDADE: CURSO

iagnóstico da Violência e Estratégias de Construção da Paz nas Escolas
Municipais de Feira de Santana - CONSEPE: 039/2012 de 25/04/2012 COORDENAÇÃO: Sinara de Lima Souza
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Configurar a violência nas escolas públicas municipais de Feira de Santana Ba, na perspectiva de sistematização de estratégias para a construção de territórios de
paz.

D
E

IVULGASUS: Divulgação do Sistema Ùnico de Saúde na Promoção da Saúde
enquanto Direito de Cidadania - CONSEPE: 097/2019 de 14/08/2019 COORDENAÇÃO: Mariana de Oliveira Araújo
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO:

ducação pelo trabalho para a Saúde PET - Saúde/GraduaSUS 2016-2017:
Enfermagem, Medicina e Odontologia - CONSEPE: 082/2016 de 01/11/2016 COORDENAÇÃO: Iraildes Andrade Juliano
MODALIDADE: PROJETO

OBJETIVO: Promover a qualificação dos processos de integração ensino-serviçocomunidade de forma articulada entre a UEFS, a SMS/FS e a SESAB.

E
E

stomatologia - CONSEPE: 129/2011 de 08/08/2011 - COORDENAÇÃO: Maria
Emília Santos Pereira Ramos
MODALIDADE: CURSO

studos parasitológicos na microrregião de Feira de Santana - CONSEPE:
007/1999 de 21/01/1999 - COORDENAÇÃO: Simone Souza de Oliveira
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Determinar o perfil parasitário e hematológico da população dos bairros ou
áreas selecionadas do município de Feira de Santana, Bahia aliado a ações de educação
em saúde e mobilização social para a prevenção e controle dos agravos identificados.

F

armácia Escola da UEFS: Integração entre ensino, serviço e comunidade CONSEPE: 131/2018 de 12/10/2018 - COORDENAÇÃO: Tatiane de Oliveira Silva
Alencar
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Implementar a Farmácia Escola da UEFS mediante parceria da UEFS com a
Prefeitura Municipal de Feira de Santana-BA/Secretaria Municipal de Saúde.

I

dentificação e Análise de Interações Medicamentosas em prescrições médicas em
hospital especializado de Feira de Santana - Bahia - CONSEPE: 79/2014 de
05/09/2014 - COORENAÇÃO: Manoelito Coelho dos Santos Júnior
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Contribuir para a incorporação da identificação e análise de interações
fármaco-fármaco na rotina do Serviço de Farmácia do Hospital Estadual da Criança
(HEC).

I

mplantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem no Hospital Geral
Clériston Andrade - CONSEPE: 065/2012 de 17/05/2012 - COORDENAÇÃO: Silvone
Santa Barbara da Silva Santos
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Implantar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no Hospital
Geral Clériston Andrade. Avaliar a implantação da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) no Hospital Geral Clériston Andrade.

I

mplantação do Grupo de Trabalho para Humanização no Hospital Especializado
Lopes Rodrigues (HELR) - CONSEPE: 061/2012 de 17/05/2012 - COORDENAÇÃO:
Maeli Gomes de Oliveira
MODALIDADE: PROJETO

OBJETIVO: Promover a implantação do GTH no Hospital Especializado Lopes Rodrigues
com vistas à capacitação dos profissionais e discentes para garantir resolutividade das
ações em consonância com a PNH. Fortalecer o atendimento humanizado aos usuários
e seus familiares e à melhoria da qualidade de trabalho do servidor.

I

mplementação de um ambulatório de dor orofacial na Universidade Estadual de
Feira de Santana - CONSEPE: 111/2017 de 20/10/2017 - COORDENAÇÃO: Franco
Arsati
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Integrar o ensino, pesquisa e extensão numa ação indissociável para a
abordagem e enfrentamento do problema da dor orofacial.

I

nclusão Social em tempos de violência doméstica: o lugar da escola - CONSEPE:
153/2010 de 13/08/2010 - COORDENAÇÃO: Rosely Cabral de Carvalho
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Analisar a violência doméstica contra crianças e adolescentes, articulando o
conhecimento do problema e as propostas de enfrentamento, visando a melhoria da
notificação de casos e a construção de propostas de intervenção efetivas, no município
de Feira de Santana.~

L

iga, Escola e Comunidade: Juntos no combate a parasitoses e a enterobioses do
Trato Gastrointestinal - CONSEPE: 010/2018 de 02/03/2018 - COORDENAÇÃO:
Nádia Regina Caldas Ribeiro
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Disseminar o conhecimento teórico para os estudantes do ensino médio
acerca de parasitoses e enterobioses que acometem o trato gastrointestinal, no
município de Feira de Santana (BA).

M

ovimenta UEFS: Promoção do estilo de vida fisicamente ativo na
Universidade - CONSEPE: 115/2011 de 25/07/2011 - COORDENAÇÃO: Luiz
Alberto Bastos de Almeida
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Promover um espaço para a prática de atividades físicas e exercícios físicos
regulares.

O

bservatório de saúde bucal coletiva: um olhar sobre o Território do Sisal na
Bahia - CONSEPE: 142/2018 DE 21/11/2018 - COORDENAÇÃO: Ana Aurea
Aleccio de Oliveira Rodriques
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Conhecer o perfil de saúde bucal, bem como o processo de trabalho
desenvolvido pelas ESB nas UBS, propiciando uma avaliação das ações individuais e
coletivas e as modalidades de participação popular´

P

ele Sã: Estudos e práticas multicisciplinares de cuidado às pessoas acometidas
ou sob risco de desenvolver úlceras por presão, e suas famílias, atendidas no
Hospital Geral Clériston Andrade - CONSEPE: 114/2011 de 25/07/2011 COORDENAÇÃO: Evanilda Souza de Santana Carvalho
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Criar espaço de cuidado e formação profissional qualificado no
atendimento de necessidades das pessoas acometidas por ulceras por pressão e/ou
com susceptibilidade para desenvolvê-las, vislumbrando a redução da morbidade
hospitalar, mutilações e óbitos conseqüentes da complicação das UP. Preparar as
famílias para o enfrentamento de situações de saúde, com enfoque na prevenção de
danos e no desenvolvimento da autonomia para a continuidade dos cuidados de
manutenção da vida, desenvolvendo prática de educação em saúde no contexto
hospitalar.

P

eriodontia - CONSEPE: 078/2009 de 09/07/2009 - COORDENAÇÃO: Soraya
Castro Trindade
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Oferecer atendimento odontológico a grupos especiais de risco para a
doença periodontal (mulheres pós-menopausadas; gestantes/puérperas; diabéticos;
cardiopatas; indivíduos com síndrome metabólica e doenças respiratórias) das
unidades básicas de saúde de Feira de Santana-Ba.

P

revalência de Doença Falciforme em Feira de Santana – Bahia - CONSEPE:
068/2012 de 17/05/2012 - COORDENAÇÃO: Nadjane Barbosa de Amorim
Miranda
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO:

P

revenção às Hepatites Virais e outras Doenças Imunopreviníveis (Vacinação
Contra Hepatite B) - CONSEPE: 025/1995 de 13/09/1995 - COORDENAÇÃO:
Erenildes Marques de Cerqueira
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Realizar ações de prevenção às Hepatites Virais e outras doenças
imunopreviníveis na comunidade acadêmica e grupos vulneráveis da população
externa à UEFS no Município de Feira de Santana - BA.

P

revenção e Controle do Câncer de Boca no Município de Feira de Santana CONSEPE: 055/1995 de 19/12/1995 - COORDENAÇÃO: Valéria Souza Freitas
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Desenvolver atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão visando a
prevenção e controle do câncer bucal na microrregião de Feira de Santana.

P

rimeiros Socorros nas Instituições de Educação Básica na cidade de Feira de
Santana/BA - CONSEPE: 053/2018 de 04/05/2018 - COORDENAÇÃO: Soraya
Fernananda Cerqueira Motta
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Propor às instituições escolares a realização de cursos sobre primeiros
socorros para diretores, coordenadores, professores, alunos, funcionários técnicoadministrativos e serviços gerais. Ensinar, apresentar e treinar técnicas de primeiros
socorros com profissionais das instituições de Educação Básica para aplicar em
crianças e adolescente em situações de acidentes no espaço escolar. Construir e
planejar cursos de primeiros socorros para serem desenvolvidos em espaços escolares,
adequando-os ao perfil do público alvo.

P

rincípios Básicos de eletrocardiografia (ECG), Eletromiografia (EMG) e
Eletroenfalografia (EEG) - CONSEPE: 048/2015 de 08/05/2015 COORDENAÇÃO: Carlos Augusto Lucas Brandão
MODALIDADE: CURSO
OBJETIVO:

P

rodução do cuidado para a promoção do conforto de famílias no Hospital
Cleriston Andrade (HGCA) - CONSEPE: 095/2013 de 22/07/2013 COORDENAÇÃO: Kátia Santana Freitas
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Utilizar a estratégia de tecnologias de grupo como prática de cuidado para a
promoção do conforto de famílias de pessoas em estado crítico de saúde que
vivenciam o processo de doença e hospitalização.

P

ROLAC - Laboratório de Comunidade - CONSEPE: 93/2009 de 11/08/2009 COORDENAÇÃO: Ana Luiza Sarno Castro
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Promover o conhecimento sobre saúde bucal coletiva mais aprofundado
dentro das linhas do cuidado possibilitando aos estagiários meios operacionais para
atuar como agentes multiplicadores do conhecimento visando a promoção de boas
condições de saúde da população.

P

romoção da saúde: articulação, educação e prevenção nos municípios de
Lençóis, Iraquara, Palmeiras, Seabra, Andaraí, Mucugê e Souto Soares CONSEPE: 031/2011 de 16/03/2011 - COORDENAÇÃO: Inalva Valadares Freitas
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Oferecer orientação para a população sobre o uso racional de
medicamentos e a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.

P

romoção do uso adequado de plantas medicinais e fitoterápicos pela
população dos municípios do semi-árido baiano - CONSEPE: 148/2010 de
13/08/2010 - COORDENAÇÃO: Bruno Rodrigues Alencar
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Promover o uso adequado de plantas medicinais e fitoterápicos nas
Unidades de Saúde da Família do bairro Campo Limpo no município de Feira de
Santana-BA.

P

romovendo a saúde integral na primeira semana de vida de recém nascidos de
gestantes, atendidas no pré-natal do centro social urbano: uma estratégia de
redução da mortalidade infantil em Feira de Santana. 2009-2010 -CONSEPE:
090/2009 de 10/08/2009 - COORDENAÇÃO: Karine Emanuelle Peixoto de Souza
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Promover a saúde integral na primeira semana de vida de recém nascidos,
de gestantes atendidas no Serviço de Pré Natal do Centro Social Urbano. Feira de
Santana/BA.

P

romovendo a Saúde no Cotidiano das Feiras Livres de Feira de Santana-BA CONSEPE: 063/2012 de 17/05/2012 - COORDENAÇÃO: Tânia Maria Costa
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Problematizar as condições que interferem no processo saúde-doença de
feirantes das principais feiras livres de Feira de Santana - BA, tendo como eixo a
promoção da saúde, criando assim, meios para que possam aperceberse de sua
condição de sujeitos sociais e cidadãos na tomada de decisões relativas ao cuidado
com a saúde.

P

roposta de Vigilância à saúde para a Detecção de Distúrbios Psíquicos Menores
e Hipertensão Arterial em São Gonçalo dos Campos, Bahia - CONSEPE:
104/2011 de 25/07/2011 - COORDENAÇÃO: Carlito Lopes Nascimento
Sobrinho
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Desenvolver práticas de Vigilância à Saúde no município de São Gonçalo dos
Campos, Bahia, voltadas para indivíduos “suspeitos” de Hipertensão Arterial e
Distúrbios Psíquicos Menores, com idade igual ou superior a 18 anos, cadastrados a
ESF do referido município.

P

sicologia e Arte: Oficinas de Arte em dispositivos de saúde mental de Feira de
Santana - CONSEPE: 090/2017 de 18/08/2017 - COORDENAÇÃO: Clarissa Iris
Rocha Leite Medrado
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Promover a realização de Oficinas de Arte e Saúde Mental, e através delas
criar um espaço deacolhimento, inclusão social e promoção da saúde das usuárias e
usuários do CAPS, como também com a equipe multiprofissional presente.

Q

ualificação em Urgência e Emergência: uma articulação da Universidade com
a rede de urgência e emergência em Feira de Santana - CONSEPE: 012/2018
de 02/03/2018 - COORDENAÇÃO: Deybson Borba de Almeida
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Qualificar profissionais de saúde, comunidade universitária e cobradores e
motoristas de ônibus em urgência e emergência.

R

ede de Apoio, Afetos e Ações Solidárias para a UEFS - CONSEPE: 022/2019 de
28/02/2019 - COORDENAÇÃO: André Renê Barboni
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Promover uma rede de apoio com ações socioeducativas e solidárias para
as pessoas que fazem a UEFS, tendo em vista o sentido comunitário/humanitário da
rede nas perspectivas baumaniana de acolhimento e ubaldiana de solidariedade com a
possibilidade de transformação pessoal e psicossocial dos sujeitos, possibilitando a
cada um deles e delas o autoconhecimento, a satisfação nas relações humanas no
campus e na relação de trabalho, ao empoderamento e à cidadania.

R

ede de Extensão no setor de saúde: ações de vigilância em saúde do
trabalhador da saúde e gestão do trabalho nos municípios baianos - CONSEPE:
002/2016 de 04/02/2016 - COORDENAÇÃO: Tânia Maria de Araújo
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Estruturar uma rede de cooperação envolvendo docentes, discentes de
graduação e de pós-graduação, trabalhadores e gestores de saúde para intervir nas
dimensões que envolvem o trabalho e a saúde dos trabalhadores no território das
unidades básicas de saúde. Desse modo, busca fomentar intervenções no ambiente, na
organização e na gestão do trabalho em saúde, com base no fortalecimento de ações
de vigilância em saúde do trabalhador.

S
S

aúde do Adolescente - CONSEPE: 92/2009 de 11/08/2009 - COORDENAÇÃO:
Sinara de Lima Souza
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Implantar o PROSAD no Centro Social Urbano (CSU).

erviço de Pré-Natal de Baixo Risco: Humanizando a Assistência à Mulher no
Ciclo Gravídico-Puerperal - CONSEPE: 093/2002 de 04/12/2002 COORDENAÇÃO: Rita de Cássia Rocha Moreira
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Implantar o serviço de pré-natal humanizado na Unidade Básica de Saúde
(UBS) do Centro Social Urbano (CSU)

T

nC E Você: Um Projeto de Ensino e Extensão em Terapias Complementares e
Integrativas - CONSEPE: 72/2013 de 14/06/2013 - COORDENAÇÃO: Ingrid
Estefânia Mancia de Gutiérrez
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO:Ofertar práticas integrativas e complementares visando o controle do
estresse e tensões diárias harmonizando aspectos biopsicosocio culto espirito
energetico do ser humano junto a docentes, funcionários e discentes da UEFS,
UATI/UEFS e comunidade em geral.

T

reinamento e Capacitação de Médicos emergencistas da rede pública de Feira
de Santana para interpretação do Eletrocardiograma de repouso no âmbito das
doenças cardiovasculares agudas - CONSEPE: 014/2017 de 06/03/2017 COORDENAÇÃO: Eval Gomes dos Santos Junior
MODALIDADE: CURSO
OBJETIVO:

V

Encontrinho de Aleitamento Materno de Feira de Santana -CONSEPE:
054/2012 de 14/05/2012 - COORDENAÇÃO: Heli Vieira Brandão
MODALIDADE: PROJETO
OBJETIVO: Estimular a conscientização de crianças, adolescentes e educadores quanto
à importância do aleitamento materno e aleitamento materno exclusivo.

V

isita em Ambulatório e UPA de gastroenterologia no Hospital Geral Clériston
Andrade (HGCA) pela Liga Acadêmica de gastroenterologia e hepatologia
(LAGH) da Universidade Estadual de Feira de Santana - CONSEPE: 021/2018 de
08/03/2018 - COORDENAÇÃO: Karine Souza Ferreira Maia
MODALIDADE: PROGRAMA
OBJETIVO: Capacitação e treinamento dos alunos para conhecimento das
características clínicas e epidemiológicas das doenças gastrointestinais da população
atendida no ambulatório e UPA do Hospital Clériston

