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Projeto Amanhecer: censo 2007-2008.

 O Projeto Amanhecer é um projeto de extensão universitária gerido pela Divisão 
Auxiliar de Pessoal do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

 Criado em 1996, o Projeto objetiva assistir a comunidade acadêmica da UFSC através do 
atendimento multidisciplinar com terapias integrativas e complementares (TICs); implementar 
programas de educação em prevenção e manutenção da saúde; além de desenvolver pesquisa no 
campo das TICs.

 Os dados aqui apresentados referem-se aos atendimentos realizados entre 2007 e 2008 
no serviço de atenção básica à saúde do Projeto Amanhecer.

 Este censo objetiva levantar informações detalhadas sobre a população assistida pelo 
Projeto, bem como sobre os serviços prestados.

 Tais informações são valioso auxílio no planejamento e organização do modelo de 
assistência básica à saúde do referido Projeto.

 Os dados, coletados diretamente nos prontuários de atendimento, estão descritos em 
termos gerais para assegurar o anonimato dos pacientes. 



Projeto Amanhecer: censo 2007-2008.

 Neste censo são apresentados, para fins de breve consulta e observação geral da 
assistência, dados relativos aos indicadores, demográficos, motivos da consulta, ocupação dos 
pacientes e freqüência de utilização das TICs.

 A totalidade das informações levantadas está disponível nos “Indicadores do Projeto 
Amanhecer”, documento que pode ser consultado on-line na página do Projeto: 

www.hu.ufsc.br/~proj_amanhecer.



Conteúdo comentado

Dados gerais: levantamento de dados gerais (expresso em número total, segundo 
ano considerado), da população assistida pelo Projeto, da reincidência de pacientes, 

de gênero, da idade média e da profissão desta população.

Motivo da consulta: divisão baseada na classif icação internacional para 
motivos de consulta (ICPC-2/WHO), com adaptações ao modelo do Projeto 
Amanhecer, que expressa de maneira geral, os motivos pelos quais o 
serviço do Projeto foi procurado pela comunidade universitária da UFSC.

Freqüências terapêuticas: expressão do número de vezes que as TICs oferecidas pelo 
Projeto foram utilizadas em consultas ambulatoriais.
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Dados gerais
Indicador 2007 2008 Observações

População assistida (N) 518 732
Período de ano letivo, seguindo o calendário 
acadêmico, com intervalos nos mêses de julho, 
dezembro e janeiro.

Consultas 1980 2488 Levando em consideração faltas, e desistências.

Reincidentes 40 66 Segundo item anotado no prontuário.

Idade média geral 39 anos 35 anos

Média aritimética, 2007: a amplitude teve mín. de 
6 e máx. de 80. 2008: a amplitude teve mín. de 12 
e máx. de 87. Ambos anos (2007-2008), feita dis-
tribuição de freqüência por intervalos de classe.
Idade média por central de atendiemtno em 
2008: (NAB)=34; (HU)=32; (NDI)=38; (CCA)=30.

Sexo masculino 103 102

Sexo feminino 372 613

Sem registro de gênero 42 1

Professores 37 59 Diversas áreas do conhecimento.

Alunos 125 204 Dos cursos de graduação e pós-graduação.

Servidores 260 274 Servidores, ass. adm., técnicos.

Contíguos 96 182 Terceirizados.
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Motivo da consulta
Indicador 2007 2008 Observações

Estados psicológicos e 
emocionais 185 300

(2008) - Ansiedade (n=79), estresse (n=42), depressão 
(n=40), irritabilidade (n=2), instabilidade emocional (n=3), 
relacionamento (n=15), dificuldade no aprendizado (n=4), 
angustia (n=7), tristeza (n=8) esquizofrenia (n=1), desan-
imo (n=5) pânico(n=4), outros [toc, desejo sexual, abuso 
de drogas, medo de perturbações mentais, entre outros] 
(n=90).

Nosologias 29 50

(2008) - Moléstias diversas, do sangue (n=1), do aparelho 
digestivo (n=4), do sistema musculo-esquelético (n=14), 
do sistema nervoso (n=10), do aparelho respiratório (n=1), 
da pele (n=2), endócrino (n=8), metabólico e nutricional 
(n=1), do aparelho urinário (n=4), neoplasias (n=5).

Dor 42 103 Dores em geral, com ou sem causa diagnosticada.

Curiosidade 04 05 Curiosidade como motivo da consulta.

Relaxamento 08 06 Relaxamento como motivo da consulta.

Espiritualidade / Mediuni-
dade / Existencial 12 119

Desequilíbrio energético, desconforto, harmonização, in-
quietações, limpeza energética, mediunidade, busca por 
algo, orientação, este último com um n = 86.
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Indicador 2007 2008 Observações

Outros motivos da consulta 46 52 Geral e inespecíficos.

Queixas associadas 131 197
2008: Presença de queixa associada ao caso. Sendo n = 308 
não apresentaram queixa associada e 211 registros impre-
cisos.

Sem registro de dado 192 98 Ausência do registro de dados sobre o motivo da consulta 
no prontuário do paciente.

Freqüências tearapeuticas

Indicador 2007 2008 Observações

Apometria 79 282

Arteterapia 08 27

Auriculoterapia - 125 Terapia não utilizada no ano de 2007.

Aromaterapia - 06 Terapia não utilizada no ano de 2007.

Cromoterapia 31 168



Projeto Amanhecer: censo 2007-2008.

Indicador 2007 2008 Observação

Florais 53 121
Em 2007 apenas um sistema floral (Floral de 
Bach) foi utilizado, já em 2008 outro sistema flo-
ral (Saint German) foi incluso ao serviço.

Geoterapia 20 33

Hidroterapia 05 26

Iridologia 49 08

Liang Gong 12 11

Massoterapia 76 171

Psicoterapia 20 26

Reflexologia 31 97

Regressão 15 21

Reiki 90 137

Shiatsu 17 11

Sem registro de dado 24 33 Prontuários apresentando ilegibilidade, impre-
cisão ou sem registro do dado.
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Abreviaturas
Ass. adm. - Assistênte administrativo
CCA - Centro de Ciências Agrárias da UFSC
DAP - Divisão Auxiliar de Pessoal
GE - Grupo de Planejamento e Organização do Projeto Amanhecer
HU - Hospital Universitário
NDI - Núcleo de Desenvolvimento Infantil
PA - Projeto Amanhecer

Termos técnicos
Contíguos - Relativo à vizinhos, para este fim, entendido como a população que tem alguma ligação com a UFSC, porém não 
se adéqua as categorias de professor, servidor ou aluno. Seja os terceirizados (serventes, vigilantes, entre outros que tenham 
ligação com a UFSC).
Indicador - Variável em análise.
Intervalos de freqüência (classe) - Medida para distribuir em intervalos de tempos iguais determinados valores. Ex.:Anos de 
idade ( 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10... ) com um itervalo em anos = a 2. 
Motivo da consulta - Problema, moléstia, disfunção, doença e/ou queixa pela qual o paciente procura os serviços de saúde.
Motivo existencial - Referente a uma indagação que o paciente tem em relação à vida, um questionamento quanto a finitude.
N - Número total de ocorrências.
Terapia - Prática integrativa e complementar, “terapia alternativa“.

TICs - Terapias Integrativas e Complementares
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
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Referência comentada

1) Para a análise dos dados, incluindo distribuição de freqüência, descrições uni e bivariada de dados, foi utilizado um am-
biente de ensino-aprendizagem de estatística, o SEstatNet. A escolha deste instrumento online de estatística, se deu, devido a 
sua praticidade e precisão na análise de dados, bem como uma forma de valorizar a produção do conhecimento que é desen-
volvido na Universidade Federal de Santa Catarina.  

NASSAR, Silvia M., WRONSCKI, Vilson R., OHIRA, Masanao et al. SEstatNet - Sistema Especialista para o 
Ensino de Estatística na Web. URL de acesso: http://www.sestat.net . Florianópolis - SC, Brasil. Acessado de 

novembro de 2008 à março de 2009.

2) Tendo em vista que o Projeto Amanhecer trabalha sob a ótica da assistência básica à saúde, foi utilizado um livro dedicado a 
saúde pública, de onde foram apreendidos conceitos e termos como os indicadores em saúde, além de procedimentos estatísticos, 
de forma a adequar e qualificar melhor a coleta e análise dos dados.

MEDRONHO, Roberto A. .  Epidemiologia.   São Paulo (SP): Atheneu, 2007. 493p.

3) Em se tratando de um trabalho que envolve o contexto social da assistência a comunidade universitária da UFSC, fez-se 
necessário investigar alguns conceitos e termos técnicos voltados as ciências sociais. Para tanto utilizou-se mais uma obra da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina.

BARBETTA, P. A. Estatística Aplicada as Ciências Sociais. 7ª edição. Florianópolis: Ed. UFSC, 2007.
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