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As atividades de Educação em Saúde estimulam a prevenção de doenças e o 

despertar por qualidade fato comprovado pela procura do hipoclorito de sódio e 

atividades educativas do Núcleo. Comprovando que estamos conseguindo atingir o 

propósito de incutir na população a co-responsabilização no cuidado com a saúde. 

O relatório em tela se refere ao consolidado anual do ano de 2017, tendo em seu 

conteúdo atividades realizadas de Janeiro a Dezembro deste ano. Neste período 

visitamos Unidades de Saúde, Hospitais, Maternidade, CAPS, CEASA, empresas, 

escolas e comunidades. Iniciamos Projeto de extensão com apoio da UFRN, 

colaboramos com realização das Conferencias Distritais de Saneamento Básico e 

participamos da Conferencia Municipal.  

 

UNIDADES DE SAÚDE VISITADAS 

Distrito Norte 70 visitas 

Distrito Sul 33 visitas  

Distrito Leste 25 visitas 

Distrito Oeste 49 visitas 

Nestas visitas contactamos com a direção e o profissional da farmácia para que 

pudéssemos conferir quantitativo atual e caso necessário fazer o complemento 

deixando em estoque 5 caixas de hipocloritos contendo 50 frascos em cada uma 

delas. E ainda mantivemos informamos quanto a incidência e prevalência de 

Doenças Diarréicas e a importância do uso do hipoclorito na higienização de frutas 

e verduras para redução desses adoecimentos 
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OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENDIDOS PELO NÚCLEO 

Hospital Municipal de Natal Dr. Newton 

Azevedo       (3 visitas) 

Entrega de Hipoclorito para atividade 

educativa com trabalhadores e 

acompanhantes. 

Maternidade Leide Morais 

(3 visitas) 

Entrega de Hipoclorito de sódio ao serviço 

de Nutrição para utilização na higienização 

de frutas e verduras servidas aos 

trabalhadores, pacientes e 

acompanhantes. 

Hospital Estadual Drª Giselda Trigueiro 

(5 visitas) 

Entrega de Hipoclorito de sódio ao serviço 

de Nutrição para utilização na higienização 

de frutas e verduras servidas aos 

trabalhadores, pacientes e 

acompanhantes.  

Realização de atividade lúdica (junto com 

VIGIPEQ e VIGISAT), para trabalhadores 

e pacientes do hospital. 

Participação em Café da Manhã saudável 

junto com trabalhadores do Hospital. 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 

do Distrito Norte II 

(1 visita) 

Entrega de Hipoclorito de sódio ao serviço 

de Nutrição para utilização na higienização 

de frutas e verduras servidas aos 

trabalhadores, pacientes e 

acompanhantes. 

Hospital Psiquiátrico Drº João Machado 

(1 visita) 

Entrega de Hipoclorito para atividade 

educativa com trabalhadores e 

acompanhantes. 
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ATIVIDADES EXTRAS 
 

 Distrito Norte II (2 visitas) 

Reunião com atenção básica no sentido 

de sensibilizar quanto às notificações das 

Doenças Diarreicas Agudas e a 

distribuição com orientação do Hipoclorito 

de Sódio nas comunidades. 

 Distrito Norte I (2 visitas) 
 

Reunião com atenção básica no sentido 

de sensibilizar quanto às notificações das 

Doenças Diarreicas Agudas e a 

distribuição com orientação do Hipoclorito 

de Sódio nas comunidades. 

 Distrito leste 

Reunião com atenção básica no sentido 

de sensibilizar quanto às notificações das 

Doenças Diarreicas Agudas e a 

distribuição com orientação do Hipoclorito 

de Sódio nas comunidades. 

 Distrito oeste (2 visitas) 
 

Reunião com atenção básica no sentido 

de sensibilizar quanto às notificações das 

Doenças Diarreicas Agudas e a 

distribuição com orientação do Hipoclorito 

de Sódio nas comunidades. 

Reunião com equipe de Educação local 

para organização e articulação de 

atividade conjunta na comunidade.  

 UFRN I 

Curso Básico de Poluição Ambiental com 

carga horária de 20h. 

 UFRN II 
Iniciamos Projeto de Extensão junto a 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, visando contribuir com demanda 

apresentada a Secretaria Municipal de 

Saúde no que concerne a situação das 

Lagoas de Captação da cidade. Onde 

nesse quadrimestre realizamos primeira 

fase do projeto (relatório em anexo). 

 UFRN III 

Participamos da Jornada de Saúde do 

Trabalhador, realizado na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte,  

 ARSBAN  
Participação em reunião de planejamento 

da Conferencia Municipal de Saneamento 

Básico.  
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 CCZ 
Participamos junto com Centro de Controle 

de Zoonoses e outros da reunião do 

Gabinete de Crise. 

 Feira de Saúde 

Participamos de evento de saúde junto 

com VIGIDESASTRE de evento na 

comunidade de Jiqui. 

 Cooperativa (2 visitas) 
Visitamos e abastecemos com hipoclorito 

de sódio a sede da Cooperativa Amigos 

Verde com apoio do VIGIDESASTRE.  

 CEASA 
Visitamos e distribuímos hipoclorito de 

sódio na Central de Abastecimento do Rio 

Grande do Norte - CEASA para 

distribuição junto com Projeto Cesta 

Solidária. 

 Saneamento Básico (4 
momentos) 

Colaboramos com realização das 

Conferencias Distritais e participamos da  

Conferencia Municipal de Saneamento 

Básico.  

 CEASA II 

Ministramos oficina de “manipulação 

segura de alimentos” com orientações 

quanto ao uso do hipoclorito na 

higienização das frutas e verduras. 

 Câmara de Vereadores 

Realizamos atividade de Educação em 

Saúde Ambiental, com distribuição do 

Hipoclorito de sódio na Câmara Municipal 

de Natal em contribuição ao Projeto 

Câmara Verde.  

 UMFC 
Participamos de atividade educativa para 

profissionais da Unidade de Saúde Mista 

de Camarão, levando dados de Doenças 

Diarreica e sua distribuição espacial.  

 UFC III 
Realizamos junto com chefia VISAMT 

palestra educativa no sentido de 

sensibilizar profissionais da Atenção 

Básica da Unidade de Felipe Camarão III 

quanto a importância da notificação e 

manejo das Doenças Diarreicas.  

 ADS 
Estivemos junto com VIGISAT e VIGIPEQ 

em Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes-SIPAT realizando atividade 

lúdica para trabalhadores da empresa ADS 

em dois momentos.   

 Estrutural  

Participação da SIPAT da empresa 

 AMANA 
Atividade de Educação em Saúde 
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Estrutural com realização de Atividade 

lúdica. Junto com VIGISAT e VIGIPEQ 

Ambiental com a temática “uso consciente 

da água” para crianças do Grupo de 

Agentes Mirins Ambientais de Natal – 

AMANA.  

 Cavaco Chinês (2 visitas) 

Visita a Comunidade Cavaco Chinês com 

apoio do VIGIDESASTRE e VIGIPEQ para 

distribuição de hipoclorito de sódio em 

pontos estratégicos da comunidade.  

 Feira do Planalto (2 visitas) 
Contribuímos com o Projeto Saúde na 

Feira realizando atividade de distribuição 

de hipoclorito e orientações a comunidade 

usuária da Feira do Planalto.  

 LAE 

Ministramos oficina de “manipulação 

segura de alimentos” com orientações 

quanto ao uso do hipoclorito na 

higienização das frutas e verduras no Lar 

do Ancião Evangélico - LAE  

 Dia da Água 
 

Participamos de evento alusivo ao Dia da 

Água com distribuição de hipoclorito aos 

participantes.  

 DAS 

Contribuímos com atividade de Educação 

em Saúde, realizado pelo Departamento 

de Atenção a Saúde - DAS/UFRN para 

comunidade acadêmica.  

 Mostra da Saúde 
Participação com distribuição de 

hipoclorito e orientação de uso aos 

participantes do evento.  

 CAERN I 

Atividade educativa com trabalhadores da  

Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte - CAERN, realizando 

distribuição de hipoclorito com orientações 

de uso na higienização das frutas e 

verduras. 

 CAERN II 

Ministramos no auditório da CAERN 

CENTRAL palestra sobre Doenças 

Diarreicas em Natal para Agentes 

Comunitário de Saúde dos diferentes 

distritos sanitários e trabalhadores da 

CAERN buscando sensibiliza-los quanto 

as subnotificações, cuidados com higiene 

e limpeza e quanto a multiplicação junto as 

comunidades, das informações recebidas. 
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 Projeto Mulher 365  

Participamos com distribuição de 

hipoclorito de sódio e orientações de uso 

na Unidade Básica de Saúde das Quintas. 

 Saúde Mental 
Evento de Saúde Mental junto com 

comunidade e trabalhadores da Unidade 

de Saúde de Aparecida. Participamos com 

distribuição de hipoclorito de sódio e 

orientações de uso.  

 SERHS 

Participação em evento de entrega do Selo 

Azul.  

 Cemitérios 
 

Junto com VIGIPEQ visitamos os 

cemitérios de Natal avaliando situação de 

exposição e contaminação desses 

ambientes considerando contaminação do 

solo, descarte de resíduos e ambiente de 

trabalho.    

 Novotel 

Participação em evento de qualidade de 

vida com distribuição de hipoclorito e 

orientações de uso.  

 Promotoria do Meio Ambiente 
Participação em oficina na Promotoria 

Geral do Município, onde apresentamos  

Projeto de Extensão. 
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ATIVIDADES EM ESCOLAS 

 CMEIs I 

Visita, distribuição de hipocloritos e 

orientações quanto a higienização de 

frutas e verduras para gestores e 

profissionais da cozinha nos CMEIs  

Graça Mota, Vulpiano Cavalcante e Mailde 

Ferreira Pinto. 

 CMEI II 

Oficina “higienização de frutas e verduras” 

no Centro Municipal de Educação Infantil 

Maria Salete Alves Bila, para pais e 

professores. 

 Escola Dom Bosco 

Atividade educativa com aula expositiva 

sobre “higienização de frutas e verduras” 

para funcionários, pais, crianças, 

adolescentes e gestores da Escola Dom 

Bosco.  

 Escola Djama Maranhão 

Atividade educativa com aula expositiva 

para crianças do 5º ano da Escola 

Municipal Djalma Maranhão sobre “uso 

consciente da água” 

 Escola Alfredo Pegado 

Atividade de Educação Ambiental com 

orientações quanto ao descarte adequado 

do lixo e distribuição de hipoclorito de 

sódio com orientações de uso para 

comunidade de Mãe Luiza e alunos da  

Escola Estadual Monsenhor Alfredo 

Pegado.  

 Escola da Saúde 

 

Atividade educativa com aula expositiva 

sobre “o papel da Vigilância Ambiental” 

para alunos do Projeto de extensão.  
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Considerações 

Segundo a Programação Anual de Saúde - PAS, devemos realizar 24 ações de 

Educação e capacitação em Saúde Ambiental nas escolas públicas e privadas, nas 

instituições de ensino Superior, ONGS, na rede municipal de saúde, empresas, 

construção civil, sindicatos, nas associações, instituições religiosas, clube de mães e 

associação de idosos. 

Além de 177 visitas a Unidade de Saúde levando hipoclorito de sódio e orientações, 

realizamos 58 atividades de Educação em Saúde Ambiental em escolas, universidades, 

instituições de longa permanência, concessionaria de água e outros. Dessa feita 

computamos 241% da meta anual estabelecida nas atividades extras. Caso venhamos a 

avaliar todas as atividades registraremos 562% de alcance de meta anual de acordo 

com a PAS. Assim, consideramos pertinentes ao serviço de saúde a existência e 

atuação do Núcleo de Educação em Saúde Ambiental do SVISAMT.  
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