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Editorial 

A 3ª Edição do III Congresso Piauiense de Saúde Pública – COPISP, realizado 

no período de 13 a 16 de Agosto de 2013, em Parnaíba, litoral do estado do Piauí, 

consolidou-se um importante espaço facilitador da construção de conhecimentos e 

práticas voltados para saúde coletiva. 

O evento contou com nomes expressivos no âmbito da Saúde Pública nacional, 

que debateram e refletiram a cerca do tema central do congresso “Cidades, Cotidiano e 

Práticas de Cuidado em Saúde Coletiva: Perspectivas e Desafios Contemporâneos”, 

envolvendo, assim, os representantes das universidades, da gestão, trabalhadores, 

usuários, movimentos sociais, enfim todas as pessoas e grupos envolvidos na luta pela 

defesa e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em seus territórios. 

Tendo em comum objetivo a disseminação do conhecimento científico no campo 

da saúde, neste ano o COPISP e os Editores da Revista Piauiense de Saúde - RPS 

firmaram parceria e apresentam nesta publicação um Suplemento com resumos de 

trabalhos aprovados pela Comissão Científica do congresso. 

Foram submetidos aproximadamente 700 trabalhos distribuídos nos sete eixos 

temáticos. Desse total, após criterioso processo de avaliação, foram selecionados pela 

Comissão Avaliadora 530 trabalhos que foram apresentados em sessões de pôsteres e 

apresentações orais. 

Os resumos encontram-se aqui publicados, nos quais a comunidade científica 

poderá conferir a qualidade, atualidade e relevância das pesquisas desenvolvidas em torno 

da temática geral discutida pelo III COPISP. 

A comissão científica do evento e os editores da Revista agradecem a todos os 

autores que tornaram possível esta publicação. 

 

Heládio Neiva de Castro  

Editor-Chefe (Revista Piauiense de Saúde) 

 

 

 

*Ressalva*: O conteúdo dos resumos é de inteira responsabilidade dos autores e não foi editado, salvo 

modificações necessárias para o enquadramento no formato do documento. 
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Eixos Temáticos 

Os Eixos Temáticos para o III Congresso Piauiense de Saúde Pública – 

COPISP foram desenvolvidos em sintonia com o tema “Cidades, Cotidiano e Práticas 

de Cuidado em Saúde Coletiva: Perspectivas e Desafios Contemporâneos” com o 

propósito de incentivar a realização de trabalhos que permitam discutir e analisar questões 

atuais relacionadas com a Saúde Coletiva, bem como perspectivas futuras.  

A pesquisa científica nesse campo permite o desenvolvimento de novos olhares e 

práticas voltados para saúde coletiva, bem como favorece a luta em defesa do 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em seus territórios.  

Eixo 01: Práticas Integrativas em Saúde 

Possibilidades e resultados do uso da acupuntura nos três níveis de atenção à saúde; 

Possibilidades e resultados do uso da fitoterapia; Terapias alternativas e suas 

contribuições à saúde coletiva - Terapia comunitária, Reiki, Massoterapia, entre outras; 

Tratamentos oncológicos paliativos; Práticas populares em saúde. 

Eixo 02: Promoção da Saúde 

Cidades, desenvolvimento e saúde; Integralidade e intersetorialidade experiências 

necessárias; Integração ensino-serviço; Saúde e turismo; Redes de cuidados; Saúde na 

escola. 

Eixo 03: Educação Popular 

Organização e mobilização comunitária no campo da atenção primária à saúde; 

Empoderamento comunitário; Educação e formação política. 

Eixo 04: Equidade em Saúde 

Saúde e cidadania; Saúde e relações de gênero; Políticas públicas e diversidade étnica e 

cultural; Equidade no acesso às políticas de saúde; Territorialização e equidade. 

Eixo 05: Participação e Controle Popular em Saúde 

O papel dos fóruns nas políticas de saúde pública; Formação de conselheiros; Educação 

permanente em saúde como promotora da gestão participativa. 

Eixo 06: Saúde Mental Comunitária 

Desinstitucionalização e práticas clínicas; Saúde, cidades e violência; Enfrentamento ao 

uso do crack e outras drogas; Articulação de redes de atenção psicossocial. 

Eixo 07: Inovação Tecnológica no Cuidado em Saúde 

A bioética aplicada à pesquisa em saúde; Biossegurança aplicada à pesquisa em saúde; 

Realidade, desafios e perspectivas da pesquisa em biotecnologia; Novas tecnologias 

voltadas ao diagnóstico na saúde; Avaliação tecnológica na relação custo-efetividade no 

âmbito do SUS; Biotecnologia e desenvolvimento local sustentável. 
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EIXO 1: 

 

“PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE” 

 

 

 

APRESENTAÇÕES ORAIS 
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AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA EM IDOSOS PRATICANTES DE 

LIAN GONG 

 

Beatriz Christine Machado Cardoso; Anne Jacqueline Pereira Melo; Elaine Cristina Campos do 

Nascimento; Issac Riotinto de Alburquerque; Oscaryna Veras de Freitas Dutra; Ana Karine de 

Figueredo Moreira. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: beatrizchristinemc@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O sistema respiratório do idoso é caracterizado pela diminuição da sua 

eficiência e complacência da mecânica, favorecendo um aumento do trabalho respiratório e 

resultando em elevação da frequência respiratória (FR). A inatividade física associada a essas 

alterações reflete em um estilo de vida marcado pelo sedentarismo, o que acarreta um declínio na 

qualidade vida e favorece o surgimento de doenças. A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) 

engloba práticas integrativas complementares orientais que visam à promoção da saúde em todos 

os níveis da atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre elas, destaca-se o Lian 

Gong (LG), que consiste em exercício físico composto de 18 movimentos com três séries de 

exercícios simples que associam alongamento com tração, respiração lenta e música. 

OBJETIVOS: Avaliar os benefícios do Lian Gong na frequência respiratória de idosos residentes 

no município de Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter 

longitudinal, descritiva e fundamentada em análise quantitativa. Posteriormente à submissão do 

comitê de ética, a intervenção foi realizada em ambiente calmo e livre de ruídos, três vezes por 

semana, com um total de 36 sessões. Após o emprego do protocolo de intervenção para a avaliação 

da FR, utilizando como instrumento o ventilômetro da marca Wright Mark 8 (Nspire Health Ltd), 

foi realizada a análise estatística, aplicando o teste t de Student para as comparações intra e 

intergrupos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na presente pesquisa foram observadas 

alterações da FR no momento pós-intervenção, apresentando um decréscimo com valor 

estatisticamente significante (p=0,0416). Este estudo corrobora com os achados de BERNARDI 

(2001) onde verificou que uma menor FR promove uma diminuição na saturação de oxigênio e 

reduz os efeitos da ativação simpática, resultando em uma melhor oxigenação. CONCLUSÃO: 

O presente estudo mostrou que o LG contribui para a redução da FR, na qual o idoso dispõe de 

uma respiração mais lenta e eficiente durante as práticas de atividades físicas, influenciando na 

melhoria de qualidade de vida dessa população. 
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A EXPERIÊNCIA DA TERAPIA COMUNITÁRIA COM AS EQUIPES DO ESF 

(ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) NO DISTRITO 1 DO MUNICÍPIO DE 

PARNAÍBA 

 

Adriana Lima Barros; Simone Maria de Sousa Silva. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: adrianalima.barros@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Terapia Comunitária Integrativa está no campo das Práticas Integrativas e 

Complementares do SUS, contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, os 

quais são também denominados pela Organização Mundial de Saúde – OMS – de medicina 

tradicional e complementar/alternativa (MT/MCA). Tais sistemas e recursos envolvem 

abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação 

da saúde a partir do compartilhamento das experiências da própria comunidade por meio de 

tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo 

terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos 

compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do 

processo saúde-doença. OBJETIVOS: Refletir sobre a experiência da Terapia Comunitária como 

ferramenta utilizada no acolhimento e incentivo ao auto cuidado com as equipes do Estratégia de 

Saúde da Família no distrito 1 do município de Parnaíba. METODOLOGIA: Foram realizadas 

05 rodas de terapia comunitária ao longo do ano de 2012 com as equipes dos módulos de saúde 

do bairro Bebedouro e Nova Parnaíba como perspectiva de trabalho cuidando do cuidador 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A Terapia Comunitária apesar do nome sugestivo não se 

constitui num espaço de clínica, levando-se em conta a compreensão de clínica pelo modelo 

hospitalocêntrico ainda presente no imaginário da saúde brasileira. Também não se baseia na 

doença, no tratamento ou cura de qualquer enfermidade. A TC baseia-se no relato de experiências 

e vivências num ambiente de acolhimento e troca. Para a partir desses relatos criar um diálogo 

com a comunidade presente e o principal do interlocutor com sua história. O mote central são as 

dores e sofrimentos que todos trazem e que são responsáveis por diversos desdobramentos de 

compreensão da realidade e também de desafetos e doenças. A TC constrói sua identidade 

alicerçada em cinco eixos: pensamento sistêmico, teoria da comunicação, antropologia cultural, 

pedagogia de Paulo Freire e a resiliência. A TC é um espaço de promoção de encontros 

interpessoais e comunitários que tem como objetivo valorizar as histórias de vida dos indivíduos, 

criando identificação entre as pessoas, resgatando os valores culturais de uma dada comunidade. 

No campo de sua intervenção a TC tenta articular a dimensão biológica, social e política dos 

problemas. É importante lembrar que a terapia comunitária não se define como um processo 

psicoterapêutico e sim um ato terapêutico de grupo que, portanto não exige que o terapeuta 

comunitário nem seus participantes tenham formação superior. No caso da experiência de 

Parnaíba foi necessário esclarecer todas essas questões como forma de preparar o grupo para 

realização da TC. CONCLUSÃO: A TC trouxe ao grupo de profissionais que participaram das 

rodas uma maior compreensão não apenas de seus sofrimentos e carga que esses lhe impõem no 

dia a dia de trabalho, mas os ajudou a refletir sobre as dificuldades coletivas do trabalho. 
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AVALIAÇÃO DA INGESTÃO HÍDRICA DE IDOSOS PRATICANTES DE 

CAPOTERAPIA NA CIDADE DE PICOS - PI 

 

Clécia Carla Leal; Ana Cibele Pereira de Sousa; Adélia Luisa Arão Dias; Eduarda de Moura 

Borges; Florypis Ribeiro Bezerra; Gabriela Cipriano Rocha de Sousa; Raquel Cristina de Sousa 

Lima Landim. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: cleciatwo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O estado de hidratação é um fator determinante para a prática de atividades 

físicas, a desidratação pode comprometer o desempenho durante o exercício e aumentar os riscos 

associados ao esforço e ao calor. Além disso, segundo a National Athletic Trainer’s Association 

(2000), os indivíduos não ingerem voluntariamente água suficiente para prevenir a desidratação 

durante uma atividade física. Nesse contexto surge a capoterapia que utiliza alguns elementos 

advindos da capoeira e adaptados para a faixa etária em questão, contribuindo para uma atitude 

mental positiva, motiva para a atividade, promove relaxamento e auxilia na memorização. 

OBJETIVOS: Avaliar a ingestão hídrica de idosos praticantes de capoterapia do município de 

Picos - PI. METODOLOGIA: Este estudo foi de caráter transversal do tipo populacional, 

quantitativo e qualitativo, realizado com idosos praticantes de capoterapia, na cidade de Picos - 

PI. A amostra foi composta por 18 indivíduos acima de 60 anos, sendo 17 do sexo feminino e 01 

do sexo masculino, por meio da aplicação de um questionário adaptado do trabalho de Perrella, 

Noriyuki, Rossi, (2005). Foi avaliada a ingestão hídrica antes, durante e após a atividade, o 

consumo de líquido diário, e a perda de peso após o exercício. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A partir dos dados coletados observou-se que 77,8% dos idosos ingeriram liquido antes de iniciar 

a atividade física, fato este muito importante, pois Sawka e Pandolf (1990) afirmam que a 

desidratação interfere negativamente, sendo que os efeitos negativos se acentuam quanto maior 

for o grau de desidratação e quanto maior for o tempo de atividade. Foi observado que 83,3% dos 

idosos gostariam de ingerir água após o treino. Conforme foi discutido por Carvalho et al. (2003) 

a água pode ser uma boa opção de reidratação após o exercício. A maioria dos idosos (72,2%) 

afirmaram consumir mais de 5 copos de líquidos diariamente, sendo uma quantidade adequada 

para esta população, evitando uma possível desidratação. Porém, foi observado que nenhum dos 

idosos ingeriu líquidos durante a atividade física. Observou-se que 66,7% dos idosos 

apresentaram perda peso de 0,1 a 0,6kg após o exercício físico, sendo considerada pequena e pode 

ser restituída apenas com a ingestão hídrica. CONCLUSÃO: Conclui-se que os idosos 

apresentaram pequena variação de peso durante a prática de atividade física o que não reflete uma 

perda de líquidos característicos de desidratação, apesar da ingestão de líquidos ocorrer antes e 

depois da atividade. 
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FITOTERÁPICOS MAIS PRESCRITOS POR NUTRICIONISTAS EM UMA 

FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA. 

 

Elijones Galeno Félix; Brenda Andreia da Silva Santos; Joana Darc Rodrigues de Sousa; Magaly 

Prado Aires; Marlene Sidonio de Melo; José Roberto da Cunha Lima. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: elijonesfelix@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Fitoterápicos são todos os medicamentos preparados exclusivamente com 

plantas medicinais frescas, droga vegetal ou seus derivados. Dentre os 252 fármacos essenciais 

selecionados pela Organização Mundial de Saúde, 11% são fitoterápicos. Tais medicamentos 

movimentam atualmente US$ 43 bilhões/ano. Desde 2007, com a implantação da Resolução do 

Conselho Federal de Nutrição (CFN) nº 402/2007, é permitido a todo nutricionista a prescrição 

de medicamentos fitoterápicos. OBJETIVOS: Conhecer e pesquisar sobre quais são os 

fitoterápicos mais utilizados pelos nutricionistas em uma Farmácia de Manipulação na cidade de 

Parnaíba. METODOLOGIA: Foram coletas informações no Banco de Dados em uma Farmácia 

de Manipulação, no qual foi feito um levantamento sobre as prescrições dos fitoterápicos 

prescritos pelos nutricionistas que atuam na cidade de Parnaíba. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Das prescrições realizadas no período de Maio a Julho de 2012, no mês de Maio 

foram realizadas 12 prescrições sendo 10 (83,33%) de fitoterápicos para emagrecedores, enquanto 

apenas 1 corespondente a (16,67%) foram de orexígenos. No mês de Junho foram realizadas 15 

entre as quais 14 (93,33%) correspondem a emagrecedores e 1 (6,67%) a orexígenos, já no mês 

de Julho além dos 11 (99,87%) dos emagrecedores ,1(0,13%) orexigenos, tivemos também 1( 

0,13%) de ansiolíticos. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos através das informações coletadas 

levam a concluir que a classe de fitoterápicos mais prescrita por nutricionistas, são 

emagrecedores, pois avaliando os dados cedidos por uma farmácia de manipulação, constatamos 

que em um trimestre as prescrições chegaram a uma media 92,17%, e o mesmo acontece na 

avaliação mensal onde a quantidade de prescrições de emagrecedores chega a uma porcentagem 

de até 99,87%. 
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PLANTAS MEDICINAIS: RECONHECENDO O USO COMO PRÁTICA POPULAR 

NO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Danielle Pereira Dourado; Marco Túlio Aguiar Mourão Ribeiro; Sandra Cecília de Souza Lima; 

Elainy Fabrícia Galdino Dantas Malta; Marise Cristiane Rocha Lima Thé; Rômulo Fernandes 

Augusto Filho; Paloma Stephania Guilhermina Prado. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: daniellepdourado@hotmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) visa 

ampliar o acesso da população aos serviços e produtos das Práticas Integrativas e Complementares 

(PICs), nas redes de atenção à saúde, de forma segura, eficaz e com atuação multiprofissional, em 

conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde- SUS. A Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) objetiva oferecer à população brasileira 

o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso 

sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. As 

plantas medicinais são espécies vegetais que administradas por qualquer via ou forma, exercem 

ação terapêutica. A fitoterapia é a terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em 

suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que 

de origem vegetal. OBJETIVOS: Aproximar os profissionais da Estratégia Saúde da Família das 

Práticas Integrativas e Complementares no SUS; Reconhecer as plantas medicinais cultivadas e 

utilizadas na comunidade; Garantir o acesso seguro e o uso racional das plantas medicinais. 

METODOLOGIA: No Módulo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do 

Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade Federal do Ceará – UFC, 

aprofundamos o conhecimento teórico sobre as PICs, bem como realizamos atividades práticas 

com plantas medicinais/fitoterápicos. Na equipe de Saúde da Família, realizamos visitas às hortas 

comunitárias do Bairro Parque Universitário, Teresina-PI, utilizando um roteiro para 

levantamento das plantas cultivadas e utilizadas com maior frequência pela comunidade. 

Posteriormente, executamos um plano de ação com orientações seguras de uso. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Valorizar as práticas integrativas e complementares utilizadas pela comunidade, 

plantas medicinais/fitoterapia, é uma oportunidade de aproximação com a cultura popular. À 

equipe da atenção básica cabe entender mais sobre essa prática, reconhecendo a complexidade do 

processo saúde-doença e o cuidado ampliado à saúde. Esta interação favorece o reconhecimento 

da fitoterapia como uma terapia integrativa e complementar comumente presente na atenção 

básica, levando em consideração a viabilidade, o baixo-custo e a eficácia na resolução dos 

problemas da comunidade. A prática da fitoterapia envolve interação entre saberes, ações 

multiprofissionais no cuidado a saúde, ações de promoção e prevenção, incentivando o 

desenvolvimento comunitário, a solidariedade, a participação social, a autonomia dos usuários e 

o cuidado integral à saúde. CONCLUSÃO: Os profissionais da atenção básica devem reconhecer 

as práticas de cuidado utilizadas pela comunidade, aproximando o saber popular do científico. 

Entender do manejo de plantas medicinais/fitoterápicos na prática clínica, valorizando assim as 

Práticas Integrativas e Complementares no SUS. 
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A GINÁSTICA LABORAL COMO SUBSÍDIO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE NO 

TRABALHO 

 

Thais Norberta Bezerra de Moura; Mirella Bandeira Santos; Anna Katharinne Carreiro Santiago; 

Dayana Storel Bezerra de Moura; Maycon Guimarães Santos. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: dayanastorell@gmail.com 

 

 

INTRODUÇÃO: Ginástica Laboral (GL) é a atividade física orientada, praticada durante o 

horário do expediente, visando atuar na prevenção das lesões ocasionadas pelo trabalho, bem 

como incentivar a prática saudável de exercícios físicos de forma regular e diversificada, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores que a praticam. 

OBJETIVOS: O objetivo do presente resumo é descrever a experiência do desenvolvimento de 

Ginástica Laboral (GL) com professores de uma escola pública da cidade de Teresina – PI, a qual 

é objeto de intervenções da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. 

METODOLOGIA: A atividade acontece no intervalo das aulas, com duração de dez minutos, 

sendo desenvolvidos exercícios de relaxamento, força, flexibilidade, coordenação motora e de 

respiração. A periodicidade é duas vezes na semana, sendo aplicada por uma Educadora Física, 

uma Fisioterapeuta e com a parceria de estudantes de psicologia. Participa da atividade uma média 

de cinco professores. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No tocante aos aspectos físicos, os 

participantes relataram a redução de problemas relacionados a dores, melhoria na flexibilidade e 

na consciência corporal. Quanto aos benefícios psicológicos, a Ginástica Laboral (GL) contribuiu 

para a diminuição do desânimo, insônia, irritabilidade, além de melhorar o relacionamento entre 

os colegas de trabalho, porém, ainda percebe-se uma baixa adesão na participação dos docentes. 

CONCLUSÃO: Dessa forma, observa-se a importância da prática da Ginástica Laboral (GL) 

como uma estratégia para minimizar o desgaste físico, emocional e mental vivenciados pelos 

educadores, promovendo melhoria na qualidade de vida dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO GERENCIAMENTO DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM NO CONTEXTO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI 

 

Carliane da Silva Souza; Maria do Socorro Candeira Costa; Vaneska Maria Fontelene de Oliveira; 

Tamara Oliveira Linhares; Mailson Silva de Oliveira . 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: carliannesousa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Uma das dimensões do processo de trabalho em enfermagem no contexto 

hospitalar é dimensão gerencial onde ele articula as atividades de organização do trabalho e do 

gerenciamento da equipe de enfermagem com a finalidade de criar condições adequadas de 

cuidado dos pacientes. Este estudo tem como objetivo analisar à atuação do enfermeiro no 

gerenciamento da equipe de enfermagem no contexto hospitalar do município de Parnaíba-PI. 

Com essa preocupação realizamos um estudo sobre a atuação gerencial. OBJETIVOS: 2.1 

Objetivo Geral Analisar à atuação do enfermeiro no gerenciamento da equipe de enfermagem no 

contexto hospitalar do município de Parnaíba-PI. 2.2 Objetivos Específicos • Verificar a opinião 

dos enfermeiros sobre seus conhecimentos e habilidades para as atividades de gerenciamento da 

equipe de enfermagem; • Verificar a utilização de instrumentos técnicos pelo enfermeiro no 

gerenciamento da equipe de enfermagem; • Descrever os desafios apontados pelo enfermeiro no 

gerenciamento da equipe de enfermagem; • Descrever as sugestões e propostas apontadas pelo 

enfermeiro no gerenciamento da equipe de enfermagem. METODOLOGIA: Nesse sentido foi 

desenvolvida uma pesquisa com abordagem quantitativa e qualitativa, realizada em oito hospitais 

do município de Parnaíba-PI. Participaram deste estudo treze enfermeiros que possuem função de 

gerente de equipe de enfermagem dentro das instituições hospitalares. Os dados foram coletados 

entre os meses de abril e maio de 2012 através de um questionário com questões fechadas e 

abertas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados apontam que as totalidades dos 

enfermeiros pesquisados afirmam possuir conhecimentos e habilidades para as atividades de 

gerenciamento da equipe de enfermagem e para a maioria destes, 85% dos conhecimentos foram 

adquiridos com a própria atuação profissional. Em relação à utilização dos instrumentos técnicos 

de gerenciamento da equipe de enfermagem, a grande maioria dos enfermeiros afirma fazer uso 

da técnica de dimensionamento de pessoal, da escala de distribuição de pessoal, das atividades de 

educação continuada, da avaliação de desempenho, da supervisão e do planejamento das ações de 

enfermagem. Entre os desafios apresentados pelos enfermeiros no gerenciamento da equipe de 

enfermagem destacam-se: recursos humanos insuficientes, relacionamento interpessoal, falta de 

autonomia, pouco conhecimento para realizar atividades de gerenciamento e a capacidade de 

liderança e comunicação. Entre as propostas e sugestões apontadas pelos enfermeiros para a 

melhoria dos processos de gerenciamento da equipe de enfermagem estão às ações de educação 

permanente, ampliar a equipe de enfermagem, maior ênfase nos conteúdos relacionados ao 

gerenciamento durante a graduação e reconhecimento do enfermeiro como gerente. 

CONCLUSÃO: Constatou-se através dos desafios e propostas apresentadas uma insatisfação 

com a situação vivenciada, uma vontade de mudar, uma disposição para buscar novas formas de 

colocar em prática as atividades de gerenciamento da equipe da equipe de enfermagem. 
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PERFIL NUTRICIONAL DE IDOSOS PRATICANTES DE CAPOTERAPIA DA 

CIDADE DE PICOS-PI 

 

Clécia Carla Leal; Ana Cibele Pereira de Sousa; Adélia Luisa Arão Dias; Eduarda de Moura 

Borges; Florypis Ribeiro Bezerra; Gabriela Cipriano Rocha de Sousa; Raquel Cristina de Sousa 

Lima Landim. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: cleciatwo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Com o aumento da população idosa, crescem os desafios em relação à saúde 

da mesma. A prática regular da atividade física torna-se fundamental e contribui positivamente 

na saúde, na capacidade funcional e na qualidade de vida dos idosos e os reabilita para exercer 

suas atividades cotidianas. Além disso, melhora a atividade cardiorrespiratória, a autoestima, a 

força muscular, a flexibilidade e as funções cognitivas e ainda diminui a dependência e a 

depressão. A capoterapia surge como um esporte alternativo para melhorar a qualidade de vida 

dos participantes. OBJETIVOS: Identificar o perfil antropométrico de idosos praticantes de 

capoterapia METODOLOGIA: O presente estudo foi realizado com idosos praticantes de 

capoterapia da cidade de Picos-PI. A amostra foi composta por 18 indivíduos acima de 60 anos, 

sendo 17 do sexo feminino e 01 do sexo masculino foi realizada a avaliação antropométrica por 

meio de peso, estatura, índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura e circunferência 

da panturrilha. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que 61,1% dos participantes 

apresentaram IMC eutrófico, enquanto 27,8% apresentaram excesso de peso, e 11,1% 

apresentaram desnutrição. Segundo Campos et al. (2006), o perfil nutricional dos idosos é 

caracterizado pela alta prevalência de eutrofia e sobrepeso e pequena prevalência de baixo peso, 

assim, os resultados encontrados estão conforme o citado na literatura. De acordo com a medida 

da circunferência da panturrilha, 83,3% dos indivíduos apresentaram eutrofia, enquanto 16,7% 

apresentaram desnutrição. A medida da circunferência da cintura (CC) evidenciou que 50% das 

idosas apresentaram alto risco de desenvolver doenças cardiovasculares, enquanto que apenas 

21,2% apresentaram-se normais para esse parâmetro, já no idoso avaliado, o mesmo apresentou 

risco moderado para desenvolver doença cardiovascular. Os resultados encontrados apontam em 

sua maioria para alto risco e risco elevado de doenças cardiovasculares segundo referências do 

Ministério da Saúde. CONCLUSÃO: Conclui-se que a grande maioria dos idosos encontra-se na 

faixa de eutrofia, porém apresentam um elevado risco cardiovascular. 
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MASSOTERAPIA COMO RECURSO TERAPÊUTICO NAS AÇÕES DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Márcia Oliveira Coelho Campos; Maria Elidiana Araújo Gomes; Lúcia de Fátima Maranhão. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: oc.marcia@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As práticas das terapias integrativas e complementares nas ações de saúde da 

Estratégia Saúde da Família se constituem formas de construção de espaço para o exercício de 

atenção holística, cujos saberes foram construídos ao longo dos tempos e sempre fizeram parte 

das práticas de cura das doenças de diferentes civilizações. OBJETIVOS: Relatar a experiência 

de desenvolver a massoterapia como recurso terapêutico nas ações da Estratégia Saúde da Família 

na Cidade de Fortaleza-CE. METODOLOGIA: Este estudo consiste em um relato de 

experiência das práticas realizadas por uma massoterapeuta e uma Enfermeira Especialista em 

Terapias Integrativas e Complementares, desde julho de 2009 em um Centro de Saúde da Família. 

Inicialmente as Terapeutas realizam uma avaliação dos usuários que chegam à unidade de saúde 

referindo a vivencia de fatores estressantes ou dores musculares, seguindo-se os critérios de 

indicação e contraindicação no uso da massoterapia como recurso terapêutico no alívio da dor e 

do estresse. Após a identificação dos usuários que necessitam de sessões de massoterapia, é feito 

um convite, explicando-se a técnica, objetivos e métodos da aplicação e duração média de cada 

sessão de massoterapia. Os usuários que aceitam o procedimento de aplicação da terapêutica 

passam por uma entrevista para preenchimento do prontuário criado pelas terapeutas para registro 

das informações da situação de saúde do usuário. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As sessões 

de massoterapia ocorrem duas vezes por semana com duração média de 20 minutos cada sessão, 

tendo-se em torno de cinco usuários por dia. O local das sessões de massoterapia tem maca ampla 

e de altura anatômica, que favorece o conforto do usuário e das terapeutas, ambiente climatizado 

e tranquilo. Após três meses de práticas de massoterapia, observou-se resultados de melhora no 

quadro depressivo, alivio de dores musculares e recuperação do sono. Devido aos resultados 

positivos passou-se a ter usuários encaminhados por outras categorias profissionais da unidade de 

saúde e profissionais do apoio matricial em saúde mental. CONCLUSÃO: Dos resultados 

obtidos percebe-se que as práticas de massoterapia como recurso terapêutico possibilitam que as 

ações da Estratégia Saúde da Família sejam utilizadas nos casos de sofrimentos psíquicos, nas 

dores musculares e insônias, melhorando a qualidade de vida dos usuários. 
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TERAPIA COMUNITÁRIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Maria Marciane Pereira de Sousa; Crysla Beserra Vieira; Luana Abreu Titara; Joyse Mirele 

Figueiredo Silva; Stefania Mendonça Silva; Adriano Rodrigues Souza; Marilha Braga Alves 

Andrade. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: marcianedesousa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Terapia Comunitária (TC), desenvolvida pelo Departamento de Saúde 

Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e sistematizada desde 

1987, é definida como uma metodologia de intervenção em comunidades, por meio de encontros 

interpessoais e intercomunitários. Seu objetivo é a promoção da saúde através: da construção de 

vínculos solidários, valorização das experiências de vida dos participantes, do resgate da 

identidade, da restauração da autoestima e ampliação da percepção dos problemas e possibilidades 

de resolução a partir das competências locais. OBJETIVOS: O objetivo desse estudo foi 

descrever as práticas de Terapia Comunitária realizadas em um projeto em uma comunidade no 

município de Fortaleza-CE. METODOLOGIA: Pesquisa do tipo relato de experiência que foi 

vivenciada com alunos da graduação de enfermagem do 7º e 8º semestre do mês de junho de 2013 

e foi desenvolvida no Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária do Ceará - MISMEC-

CE - Projeto 4 Varas, no município de Fortaleza, que trabalha em conjunto com o CSF Quatro 

Varas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A terapia comunitária vem se instituindo na Política 

Nacional da Atenção Básica, como instrumento para auxiliar na atenção à saúde mental 

comunitária. No projeto quatro varas há mais de 26 anos atrás surgiu a terapia comunitária se 

expandindo para o resto do mundo. Os pacientes que vão ao centro de saúde da família(CSF) e 

necessitam da terapia são encaminhados ao projeto onde participam das sessões que acontecem 

semanalmente. Hoje, há terapeutas comunitários com diversas formações, não somente na área 

da saúde. Para Barreto (2005), o perfil do terapeuta comunitário deve ser o de alguém aberto à 

escuta, que saiba valorizar as vivências dos outros, respeitando suas raízes culturais, e que tenha 

habilidade para promover no grupo momentos de acolhimento, bem-estar e respeito. Na terapia 

os pacientes são acolhidos, tem que respeitar as regras de convivência, dentre elas: fazer silêncio, 

escutar o outro, não contar segredos e não dar conselhos. É um local de falar e escutar, falam de 

suas aflições, procurando encontrar uma solução refletindo a cerca das experiências do grupo, de 

forma a promover empoderamento, possibilitando o grupo as mudanças, com a apresentação de 

soluções participativas, gerando competências, com valorização comunitária e cultural. 

CONCLUSÃO: A experiência nos possibilitou vivenciar a Terapia Comunitária (TC) e perceber 

o quanto vem sendo eficaz para ajudar pessoas com problemas de perda, violência social, 

depressão, insônia, baixa autoestima, dificuldades de diálogo, busca da autonomia entre outras 

questões ocasionadas por situações estressantes do dia a dia. A TC apresenta-se com uma proposta 

terapêutica que aposta no acolhimento, além de promover um espaço para a fala e a escuta, espaço 

este tão necessário hoje em dia,que trabalhando junto ao CSF tem obtido grandes resultados. 
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ARTICULAÇÃO EM REDE: VOCÊ SABE O QUE É CAPS? 

 

Mariana Mendes Ribeiro; Rafaela Fernandes Tavares; Tânia Maria Ferreira Silva; Célia Maria da 

Silva. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: mariana.mendesrib@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A articulação em rede é um dos elementos presente e imprescindível na 

consolidação da nova gestão em saúde, sendo assim uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS) (Ministério da Saúde, 2004). Na Saúde Mental, essa articulação é importante para que se 

construa uma rede comunitária de cuidados que irá consolidar os princípios da Reforma 

Psiquiátrica. OBJETIVOS: Dessa forma, o projeto de intervenção “Tecendo a rede de saúde: em 

busca da integração dos serviços” tem como objetivo geral estimular a articulação esclarecendo 

o papel do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II Leste para as equipes do Programa 

Estratégia Saúde da Família (ESF) do território da zona leste de Teresina-PI para que essas 

instituições de forma articulada possam proporcionar ao sujeito um serviço de qualidade que 

atenda todas as suas necessidades. Foram elencados como objetivos específicos identificar as 

equipes da ESF que atendem o território da zona leste; integrar os serviços de saúde envolvidos e 

elaborar cartilhas para as equipes da ESF selecionadas. METODOLOGIA: Para isso, foram 

realizadas visitas institucionais e palestras socioeducativas nas Unidades Básicas de Saúde dos 

bairros São João, Piçarreira, Planalto Ininga e Satélite para os profissionais da equipe, nestas 

foram abordadas a dinâmica, os serviços e o objetivo da instituição. Para a publicização dessas 

informações foram elaboradas e distribuídas cartilhas com o intuito de materializar as 

considerações feitas nas palestras. Também, foi ação do projeto reuniões e discussões para seu 

planejamento e avaliação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao desenvolver o projeto durante 

o período de agosto à dezembro de 2012 as estagiárias conseguiram alcançar seu objetivo, pois 

foram esclarecidas muitas dúvidas da equipe e demandas já surgiram para uma possível 

intervenção. É importante destacar que a articulação em rede é um processo e que o resultado do 

trabalho também se dará a longo prazo na medida em que a equipe ao atuar na comunidade terá 

suporte para identificar as demandas relacionadas com o transtorno mental realizando os 

encaminhamentos devidos. CONCLUSÃO: Portanto, o trabalho em rede se constitui em diretriz 

balizadora das políticas públicas, através da articulação entre os diferentes serviços como forma 

de proporcionar maior resolutividade das demandas apresentadas pelos sujeitos que buscam o 

serviço. Aprender a conviver com essa nova proposta requer dos profissionais um esforço 

permanente para elaboração de estratégias que tornem possível a articulação cotidiana dos 

serviços. Espera-se que o projeto aproxime a relação saúde mental/ESF, para melhor acolhimento 

da PTM. 
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PREVENÇÃO DAS ÚLCERAS POR PRESSÃO: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO 

TÉCNICOCIENTÍFICA 

 

Moisés Lopes Carvalho; Conceição de Maria Vaz Elias; Jaqueline Carvalho e Silva Sales; 

Moacira Lopes Carvalho; Francielzo Ferreira Lima; Eliana Campêlo Lago; Lenilson Borges dos 

Santos. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: mooysescarvalho@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As Úlceras por Pressão (UP) são lesões cutâneas, superficiais ou profundas, 

que tendem a se desenvolver através do processo de compressão de uma região mole do corpo 

entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por um tempo prolongado. Alguns fatores 

corroboram para o aparecimento de UP, dentre eles: pressão prolongada, imobilidade, 

cisalhamento, a idade avançada, incontinência urinária ou fecal. Nessa perspectiva, a prevenção 

dessas lesões teciduais torna- se imperativo e mais eficaz no que diz respeito ao caráter 

econômico, psicológico, além de minimizar o risco a saúde física do cliente, bem como redução 

do trabalho empenhado pela equipe de saúde. OBJETIVOS: Analisar a produção técnico-

científica acerca da prevenção da úlcera por pressão. METODOLOGIA: O estudo trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica. A base de dados para obtenção do material foi a Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO) e na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), no qual foi realizado um levantamento da produção cientifica relacionada a prevenção 

do aparecimento da UP no período de 2008 a 2012, utilizando os seguintes descritores: úlcera por 

pressão e prevenção. Na busca, realizada nos meses de maio de 2012, foram detectados 195 

artigos. Posteriormente foi realizada leitura minuciosa. Na sequência, delimitou-se as seguintes 

variáveis de analise: ano de publicação, unidade de federação, periódicos que continhas os artigos 

em destaque, bem como o enfoque temático. Assim, 186 artigos não se enquadraram nos critérios 

de inclusão, obtendo-se 10 artigos para análise e discussão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Analisaram-se 10 artigos, sendo categorizada pelo ano de publicação, metodologia abordada e 

temática apresentada. Observou-se que o ano de 2011 foi o de maior produção cientifica, com 

sete artigos. Quanto à abordagem metodológica, destaca-se a do tipo quantitativa, com seis 

produções. As principais medidas relacionadas à prevenção das UP devem abordar aspectos 

como: cuidados com a integridade da pele, uso de emolientes para hidratação, utilização de 

dispositivos para incontinência urinária, posicionamento do leito, cuidados higiênicos e 

alimentação rica em vitaminas/proteínas aos primeiros sinais de ulcera por pressão, levando em 

consideração a idade e condições de cada cliente. CONCLUSÃO: A prevenção das UP deve ser 

reconhecida como um importante problema de saúde, que necessita do envolvimento de todos os 

profissionais da área da saúde, mas principalmente da equipe enfermagem, pois esses 

permanecem um maior tempo prestando cuidados diretos aos pacientes. Contudo, é preciso 

conhecimento atualizado para aplicação da prevenção, visando evitar o problema. 
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MUSICOTERAPIA EM PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE A SONS EM 

TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO FÍSICA 

 

Nydia Cabral Coutinho do Rego Monteiro. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: nydiadoregomonteiro@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: Introdução: Os hiperacúsicos são pessoas com um colapso da tolerância à 

sensação de intensidade, sem deficiência auditiva em sua maioria. A misofonia é uma forte 

antipatia ao som podendo se tornar fonofobia quando leva ao temor à exposição a um determinado 

som do ambiente, dificultando o tratamento de reabilitação a pacientes com estes diagnósticos. O 

Musicoterapeuta amplia seu campo de atuação junto a equipe de saúde e a sua intervenção única 

e insubstituível torna-se necessária em casos quando a dessensibilização sonora com pacientes de 

diagnósticos variados se faz necessária. OBJETIVOS: Neste trabalho temos como objetivo 

apontar a incidência relevante de pacientes com hipersensibilidade auditiva em um centro de 

reabilitação física de alta complexidade e relatar a atuação e importância do setor de 

musicoterapia no tratamento global e multidisciplinar. METODOLOGIA: Para isto relatamos 

casos de pacientes com diferentes quadros clínicos e hipersensibilidade auditiva detectada em 

avaliação em nosso setor de musicoterapia como: Paralisia Cerebral (25%), Lesão Encefálica 

Adquirida (30%), Mielomeningocele (60%), Lesão medular, entre outros com hiperacusia e/ou 

misofonia e/ou fonofobia, dessensibilizados no setor de musicoterapia. Além das estratégias de: 

palestras, da elaboração de um manual para um melhor esclarecimento da equipe de profissionais 

da saúde (Equipe Multidisciplinar CEIR-SUS), orientação a cuidadores e familiares e 

atendimentos regulares no setor de musicoterapia, o tratamento bem sucedido da 

hipersensibilidade auditiva pode auxiliar e facilitar o trabalho de toda a equipe. Infelizmente a 

hipersensibilidade a sons é pouco conhecida por médicos, terapeutas e profissionais da saúde 

podendo ser obstáculo à evolução do paciente durante o tratamento e facilitado por tratamentos 

específicos da musicoterapia e/ ou orientações bem direcionadas. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A dessensibilização, a conquista de uma melhor qualidade de vida e atendimento, 

além de uma ampla divulgação e melhor orientação a toda equipe, familiares e cuidadores tem 

contribuído para o alcance dos objetivos com esta clientela do ano de 2008 até este ano em curso 

de 2013. Tendo havido aumento significativo da clientela específica no setor após palestra de 

orientação a equipe, inclusive com pacientes adultos, média de 30% dos atendimentos de 

dessensibilização; crianças, aumento de 12 a 60% em clínicas variadas e sensibilidades 

específicas. CONCLUSÃO: :Podemos concluir que o tema é de relevância e pode servir de 

modelo para maiores esclarecimentos a outros profissionais da área de saúde que desconhecem 

esta intolerância cada vez mais presente em nossos pacientes e usuários da rede pública. O 

profissional musicoterapeuta vem contribuir também específicamente com esta clientela 

facilitando o trabalho de uma equipe multidisciplinar e acelerando os resultados alcançados com 

pacientes que sofrem deste desconforto auditivo em ambientes da área de saúde comunitária. 
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ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DA RINITE ALÉRGICA, UMA ANÁLISE DE 

LITERATURA ENVOLVENDO ENSAIOS CLÍNICOS CONTROLADOS 

RANDOMIZADOS 

 

Paulo Renzo Guimarães Júnior; Veruska Maria Martins Dantas. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: renzo-acupuntura@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Rinite é uma das moléstias alérgicas mais comuns, ocorre inflamação da 

mucosa nasal com dano ao epitélio, exibindo as terminações nervosas, responsáveis por originar 

a hiperatividade no sistema nervoso autônomo, o qual controla a fisiologia nasal. Patologia 

classificada com apoio de critérios clínicos, frequência e intensidade de sintomas, citologia nasal 

e fatores etiológicos. Os sintomas característicos são: obstrução nasal, rinorreia aquosa, espirros 

e prurido nasal, são reversíveis espontaneamente ou com tratamento. Na medicina Ocidental é 

tratado com uso de anti-histamínicos, corticoides e descongestionantes nasais. Já a medicina 

chinesa, afirma ser uma síndrome de acúmulo, manifestada por deficiência do baço/pâncreas. O 

tratamento através da acupuntura é realizado pela tonificação do baço, responsável por mover a 

mucosidade, caracterização da rinite alérgica, pela pela MTC. OBJETIVOS: O objetivo deste 

trabalho foi analisar publicações de ensaios clínicos controlados randomizados a respeito de 

Acupuntura e Rinite, na Biblioteca Virtual em Saúde. METODOLOGIA: Esta revisão procurou 

pelos descritores ACUPUNCTURE and RINITIS na Biblioteca Virtual em Saúde, o caminho da 

busca resultante foi \"ACUPUNCTURE\" AND \"RINITIS\" AND fulltext:(\"1\"), e segregou os 

demais estudos dos ensaios clínicos randomizados. Encontrou-se dezoito publicações, todas 

pertencentes ao banco de dados da MEDLINE. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Das 18 

publicações encontradas, após análise 3 satisfaziam os critérios de inclusão. O 1º estudo é coreano 

realizado por Kim; Go; Kim. Como sujeito da pesquisa, 50 pacientes, 25 do grupo controle. Neste 

estudo duplo-cego randomizado, deve avaliar a eficácia do acuponto Ex-CP 9, tomando como 

comparativo a utilização de IG 20, realizadas através de três sessões, em três semanas. A 

publicação é um trabalho parcial, embora o tamanho pequeno da amostra, possa não obter 

resultados conclusivos, se apresentar resultados positivos realizaram um grande ensaio clínico 

futuramente. O 2º analisado é alemão de Witt et al. Utilizaram 981 pacientes, homens e mulheres, 

tratados no período de dezembro de 2000 e agosto de 2001, com 10 a 15 sessões de acupuntura 

voltada para rinite alérgica. Os autores evidenciaram ótimo custo-benefício com a acupuntura no 

tratamento de pessoas com RA, o sexo feminino teve maior efetividade em relação ao masculino, 

houve melhoria na qualidade de vida global, além da sintomatologia. O 3º estudo, coreano-chinês, 

desenvolvido por Jong-In et al. O sujeito da pesquisa é caracterizado por um mínimo de 29 

participantes 19 par intervenção e 10 como controle. O estudo estava em fase de randomização 

sem resultados para análise. CONCLUSÃO: Como foi constatado existem pontos que atuam 

diretamente para alívio da rinite alérgica como é o IG20. Dois destes trabalhos ainda não 

chegaram a resultados conclusivos estando passíveis de continuação. O estudo finalizado 

demonstrou que a acupuntura possui ótimo custo-benefício, mais efetivo em mulheres e 

proporciona melhor qualidade de vida ao paciente. 
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‘OH, PEDAÇO DE MIM!’: UM TRABALHO TANATOMUSICOTERAPÊUTICO COM 

MÃES ENLUTADAS 

 

Patricia Carvalho Moreira. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: patriciamoreirapsi1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A morte de uma pessoa muito querida é uma das experiências mais estressantes 

para ser humano afirmam Bowlby (1998, 2004) e Parkes (1998). A consciência de que tudo que 

é vivo irá morrer é vista por Ziegler (1977), Morin (1988), Rodrigues (1983) dentre outros como 

uma característica universal da humanidade e, por esta razão, é um assunto que traz preocupação 

para alguns seres humanos que se debruçam sobre a experiência do luto ou da morte e do morrer. 

A música é um meio facilitador de expressão de emoção, sentimentos e pensamentos. O uso 

passivo de música, pode não ter o efeito terapêutico desejado, caso o profissional não tenha 

treinamento e habilidades para o uso da música como recurso terapêutico. É dar um sentido novo 

as emoções, aos pensamentos e sentimentos; e esta é uma das principais tarefas de um trabalho 

tanatomusicoterápico; ou seja, ressignificar a vida e ativar a resiliência do enlutado, adaptando-o 

a inexorável realidade, a morte. Após frequentes casos de suicídios na capital do Piauí, e a 

constatação da não existência de grupos social de suporte ao luto, foi elaborado, em 2010, o 

projeto intitulado “Girassol: cuidando de mim quando a morte me procura”. Posteriormente, este 

projeto em 2011 foi executado em Timon-Ma, após realização de palestra pública sobre ‘Morte e 

Luto em nosso cotidiano’ em uma ONG. Verificou-se, posteriormente, mães enlutadas buscando, 

com frequência, o serviço de psicologia para falar de seu sofrimento e sua dor. OBJETIVOS: 

oferecer espaço para expressão das emoções e sentimentos relativos ao seu processo de 

enlutamento, e facilitar a ativação da resiliência e elaboração do luto. METODOLOGIA: Com 

metodologia psicoeducativa a partir de sessões de musicoterapia e palestras temáticas em 

tanatologia. Adotou-se o perfil: adulto, enlutado independente do tipo e tempo morte, ter 

disponibilidade para 20 encontros. Não houve custos financeiros para participantes, nem restrição 

quanto ao credo religioso, orientação sexual, condição social ou ao nível de escolaridade. Foram 

14 participantes e um total de vinte encontros, uma vez por semana, por duas horas e meia cada 

encontro em uma Instituição Filantrópica que desenvolve trabalhos sociais comunitários em 

Timon-Ma. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se entre, os enlutados, que participaram 

das sessões musicoterápicas e que receberam aconselhamento, orientações adequadas durante seu 

luto demonstraram que o processo de luto foi facilitado, além de lidar melhor com sua perda. 

CONCLUSÃO: As intervenções musicoterápicas parecem contribuir, até mesmo indiretamente, 

por seu ‘poder’ de mobilização e expressão de emoções, pensamentos e sentimentos, como 

facilitadoras do trabalho de luto. Novos grupos de suporte ao luto devem ser implantados, não 

somente em comunidades, mas em escolas, empresas, hospitais, clínicas, para promover a 

educação para a morte, contribuir para qualidade vida, auxiliando o desenvolvimento saudável do 

processo de luto. 
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MUSICOTERAPIA PARA GRUPO DE BEBÊS E MAMÃES EM CENTROS DE 

REABILITAÇÃO 

 

Nydia Cabral Coutinho do Rego Monteiro. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: nydiadoregomonteiro@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O bebê deveria se desenvolver naturalmente explorando seu ambiente, no 

entanto esta característica pode apresentar-se impossibilitada devido a alguns comprometimentos 

de aspectos neurológicos. O atendimento musicoterápico é vastamente utilizado, assim como 

diversas outras terapias nestes tipos de casos. Uma forma inovadora de abordagem, pode ser o 

atendimento em grupo assim como a participação das mães, podendo ser uma metodologia mais 

eficaz no estímulo e recuperação do atraso neuropsicomotor-audiomusicoverbal, com orientações 

de atividades a serem realizadas em casa, aceleração do atendimento, diminuição da fila de espera, 

além de envolver mais profundamente toda a família no processo. OBJETIVOS: Este trabalho 

tem como objetivo relatar a prática da Musicoterapia no atraso e estimulação neuropsicomotora-

audiomusicoverbal com dez grupos de bebês (composto por quatro bebês de 0 a 2 anos ) e mamães 

em centros de reabilitação física atendidos nos anos de 2011 ao 1º semestre de 2013. 

METODOLOGIA: Ao recebermos o bebê já com atraso no desenvolvimento constatado pela 

equipe multidisciplinar (Médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. 

psicólogos, reabilitadores esportivos, enfermeiros, arteterapeutas, odontólogos, assistentes 

sociais), muitas vezes associadas a outros diagnósticos (Paralisia Cerebral, Mielomeningocele, 

Hidrocefalia, Má Formação e outros), realizamos uma avaliação Audiomusicoverbal 

desenvolvida para localizarmos e registramos a etapa de sua evolução antes e após a estimulação 

através do atendimento em grupo semanal em prontuário. O atendimento do grupo de bebês é 

realizado durante seis meses, semanalmente no setor de musicoterapia com orientações 

individualizadas a serem aplicadas pelas mães com seus bebês diáriamente em domicílio. 

Avaliações regulares registradas em prontuário para serem visualizadas por toda a equipe 

multidisciplinar são realizadas trimestralmente. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A experiência 

clínica bem sucedida no Centro de Reabilitação Física-CEIR- que atende totalmente pelo SUS 

(Sistema Único de Saúde) demonstram que todos os bebês envolvidos nesta metodologia de 

atendimento, apresentaram uma melhoria significativa em seu desenvolvimento 

neuropsicomotor-audiomusicoverbal comprovados em quadro de desenvolvimento específico e 

registrados em prontuário. CONCLUSÃO: Desta forma, podemos concluir que esta nova 

metodologia pode contribuir efetivamente no tratamento de estimulação e habilitação de Bebês 

em Centro de Reabilitação pelo SUS (Sistema Único de Saúde) aplicados por um profissional 

qualificado, o musicoterapeuta, auxiliando e facilitando o trabalho global da equipe 

multidisciplinar . Contribuindo também para aumentar o grau de satisfação, adesão e 

envolvimento do paciente e familiares ao tratamento como um todo. 
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"PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES: ATUAÇÃO DE 

ENFERMEIROS NA ESF NA CIDADE DE PARNAÍBA -PI" 
 

Ermecy Augusto Pereira Júnior; Mailson Silva de Oliveira; Vanessa Cristina de Castro Aragão 

Oliveira.  

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde  

Apresentação: Oral  

E-mail: e.augusto.jr@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: As Práticas Integrativas e Complementares visam consolidar um novo olhar 

sobre a saúde. Seu conjunto de racionalidades procurou dar à medicina hegemônica a 

complementaridade necessária para uma efetiva visão e ação holísticas no fazer saúde e na 

enfermagem, portanto. É notória a necessidade crescente da busca pela integralidade nas ações 

em saúde, além de se constituir diretriz básica do SUS. Para tanto, foram abordadas tão somente 

aquelas Terapias contempladas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, 

do Ministério da Saúde. São elas: Medicina Tradicional Chinesa, Homeopatia, Fitoterapia, 

Antroposofia e Termalismo Social/ Crenoterapia. OBJETIVOS: Observar as atuações de 

enfermeiros da ESF na cidade de Parnaíba – PI em relação às terapias citadas, suas percepções e 

conhecimentos, além de sua prática em relação ao tema. METODOLOGIA: Estudo do tipo 

descritivoexploratório, de caráter qualitativo. Seis foram os enfermeiros da ESF selecionados de 

forma aleatória por livre demanda do universo de estudo e submetidos a entrevista semi - 

estruturada e gravadas em MP-4. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados foram agrupados 

em categorias para posterior discussão, através da Análise de Conteúdo de Bardin, que justificou 

as categorias utilizadas. As categorias foram: conhecimento, incentivo, crítica, transculturalidade 

e regulamentação. CONCLUSÃO: Os resultados indicaram pouco conhecimento prático dos 

enfermeiros sobre as Terapias citadas, muito embora todos tivessem incentivado sua 

implementação na ESF. Foi observada a necessidade da inclusão de tais temáticas nos cursos de 

graduação em enfermagem, visto já existirem em nível de pós-graduação. Discutiu-se também a 

regulamentação do exercício de tais racionalidades na prática diária do enfermeiro. 
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UMA REVISÃO DE ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS CONTROLADOS 

SOBRE ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. 

 

Hilanna Khatley Fontineles Oliveira; Paulo Renzo Guimarães Júnior; Edson Machado Moita 

Neto; Marcelo Rocha Chaves; Veruska Maria Martins Dantas; Eduarda dos Santos Barros; 

Manoela Laís Pereira de Noleto. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: hilana.f@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica que acarreta 

sequelas osteomusculares, déficit funcional e dor. Doença reumática crônica caracterizada por 

dor lombar inflamatória devido asacroileíte, espondilite e anquilose; está frequentemente 

associada a artrite e entesite. O diagnóstico segue os de Nova Iorque Modificado, uma vez que 

combinam critérios clínicos e radiográficos, tidos como fundamentais para a sua identificação. 

Não há cura, e tenta-se aliviar os sintomas, com uso de medicamentos e terapia física, na medicina 

ocidental. O tratamento oriental por acupuntura consiste em promover alívio a dor espinhal com 

puntura e eletroacupuntura, nos acupontos VG20, IG3, B62, VB34b e Extra-CP2, ambos 

bilaterais. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi analisar ensaios clínicos a respeito do uso 

da acupuntura para tratar a patologia. METODOLOGIA: A metodologia empregada foi a análise 

descritiva e qualitativa de ensaios clínicos na BVS, com os termos \"ACUPUNTURA\" AND 

\"ESPONDILITEANQUILOSANTE\". Foi encontrado 18 obras com apenas 5 ensaios clínicos, 

2 texto completo disponível e 1 com acesso gratuito. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Jorge et 

al. (2008), tiveram como cenário da pesquisa o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como sujeitos, pacientes de 20 a 60 anos, com 

dor no esqueleto axial sem alívio com anti-inflamatórios não esteroidais (AINE\'s) ou analgésicos 

no período de 3 meses. O método privilegiado tratou-se de um ensaio clínico prospectivo, duplo-

cego, placebo-controlado, randomizado. Os autores dividiram a randomização em dois grupos: 

A, 10 sessões de 20 minutos de acupuntura associada a AINES e analgésicos, e B, acupuntura 

placebo com puntura superficial, sem promoção do ThemQi, associado aos AINES e analgésicos. 

Dos 26 voluntários, após aplicar os critérios de inclusão, apenas 13 estavam de acordo e foi 

realizado a randomização com 10 pessoas. Os dois grupos se mostraram homogêneos com 80% 

de homens e 20% de mulheres em cada um. Em relação a dor por uma Escala Visual Analógica, 

os pacientes do grupo A, obtiveram 4 pontos na escala EVA e os do grupo B, 3,4 pontos. O 

tamanho do efeito (EffectSize ou ES) para o grupo acupuntura foi 2,04 e para o grupo placebo 

1,09. Os autores ponderaram que não houve significância estatística, p= 0.35518. Todavia, com 

uma avaliação subjetiva, o grupo de intervenção apresentou melhora de 100%, onde 60% grande 

melhora e 40% moderada, já o grupo placebo 20% mencionaram grande melhora, 40% moderada, 

20% pouca e 20% sem efeito. Os autores concluem com relação aos métodos avaliativos 

empregados a acupuntura não foi melhor que o placebo, e não houve efeito benéfico na 

mensuração dos testes sorológicos empregados para detecção da doença. Mas 100% dos pacientes 

relataram de forma subjetiva alguma melhora no alívio da dor. CONCLUSÃO: Quando a terapia 

medicamentosa de uso contínuo não surte efeito, a acupuntura mostrou-se uma alternativa viável, 

embora subjetivamente, sem significância nos métodos avaliativos. 
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SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE FISIOTERAPIA DE UM 

HOSPITAL REGIONAL 

 

Karoline Maria Lopes Pacheco; Juçara Barroso Leal; Luzilene Silva. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: karolpacheco88@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A humanização em saúde,depende de vários fatores entre eles o bom 

relacionamento da instituição prestadora de serviços de saúde com os profissionais de saúde na 

qual estão inseridos e ainda com os pacientes e clientes que procuram seus serviços. Diante disso, 

surgiu a curiosidade em conhecer como se encontra este relacionamento numa instituição de saúde 

em Picos –PI. A percepção destes sujeitos permite detectar os fatores que facilitam e dificultam a 

execução da atividade do fisioterapeuta no ambiente hospitalar. Essa pesquisa pode contribuir 

para essa categoria profissional, identificar a dinâmica que envolve o fisioterapeuta e o ambiente 

hospitalar, e assim buscar o desenvolvimento de uma prática mais efetiva da sua atividade 

possibilitando o prazer no trabalho. OBJETIVOS: Objetivou-se avaliar a satisfação dos 

profissionais do setor de fisioterapia do Hospital Regional Justino Luz em Picos-PI quanto à 

assistência humanizada, conforme Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 

preconizada pelo Ministério da Saúde. METODOLOGIA: Para o desenvolvimento deste estudo 

foi utilizado o método de abordagem qualitativa e quantitativa, sendo do tipo estudo descritivo. 

A situação escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi a dos fisioterapeutas do setor de 

fisioterapia do Hospital Regional Justino Luz em Picos-PI. Contou-se com a participação de 7 

sujeitos e nenhum omitiu-se a participar da pesquisa. A coleta de dados foi realizada no período 

de outubro a novembro de 2011 mediante disponibilidade dos sujeitos e liberação da instituição. 

Inicialmente foi realizada a aplicação do questionário elaborado pela pesquisadora. Ao iniciar a 

pesquisa, foi tomado o cuidado em cumprir as exigências da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. Os dados foram analisados e agrupados em tabelas de acordo com os subitens 

do questionário e com a similaridade das respostas. Sequencialmente houve a elaboração de 

tabelas de acordo com a similaridade das respostas no item relacionamentos pessoais e ambiente 

hospitalar elaborado de acordo com o manual PNHAH, além do item humanização profissional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os sujeitos deste estudo foram compostos de fisioterapeutas 

na faixa etária de 30 e 55 anos, 4 do sexo feminino e 3 do sexo masculino, Possuem entre 7 e 30 

anos de formação profissional. Considerou-se que há uma relação entre gestores e fisioterapeutas 

na resolução e discussões internas. O ambiente foi considerado confortável necessitando algumas 

adequações na estrutura física e estacionamento. Há uma necessidade de treinamento e de apoio 

psicossocial aos profissionais da instituição CONCLUSÃO: Conforme foi observado nos 

resultados, o conhecimento dessa realidade pode contribuir para inovação na prática assistencial 

buscando uma melhoria nas condições de trabalho e atendimento às necessidades dos usuários, 

assegurando dessa forma uma prática assistencial mais humanizada. Sugerimos ao hospital a 

formação de comissão de humanização para um controle mais próximo dos profissionais. 
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O MÉTODO DA RODA A CO-GESTÃO DE COLETIVOS: UMA ANALISE NO 

MUNICÍPIO DE SOBRAL – CE 
 

Karysia Bezerra Brito Veras; Hermínia Maria Sousa da Ponte; Lucia Conde de Oliveira; Maria 

Gerliane Queiroz Martins; Karlla da Conceição Bezerra Brito Veras.  

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde  

Apresentação: Oral  

E-mail: karysiaveras@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A Função Paidéia ou Método da Roda privilegia as pessoas, tendo como 

principal característica a gestão e o planejamento pautados na produção de sujeitos e coletivos 

organizados, rompendo com o modelo gerencial hegemônico, onde o exercício da subjetividade 

é visto como empecilho à ordem e o progresso. Portanto esse método é uma proposta de trabalho 

pautada na construção da criatividade e do compromisso social com a liberdade, sendo um 

dispositivo de uma práxis democrática. OBJETIVOS: Analisar se o Método da Roda contribuiu 

para uma nova dialética entre autonomia e participação social dos trabalhadores da saúde 

possibilitando a co-gestão de coletivos no âmbito da Gestão pública. METODOLOGIA: 

Adotou-se a técnica da etnometodológico com abordagem qualitativa, através da pesquisa de 

campo, através da observação sistemática associada a entrevistas (individuais e coletivas 

semiestruturadas). A coleta de dados foi realizada por uma acadêmica de farmácia e uma 

acadêmica de enfermagem e uma enfermeira. O Cenário compreendeu dois Centros de Saúde da 

Família (CSF) de Sobral-CE, um pertencente da zona urbana e outro da zona rural, que tivesse o 

maior número de equipes e o primeiro a ser implantado. A pesquisa ocorreu após submissão e 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

resultados versaram entre o distanciamento operacional da teoria e a realidade da proposta da co-

gestão, embora seja um espaço incontestável na produção coletiva, para planejar e discutir os 

problemas do território e do trabalho, encontra-se um predomínio da dimensão administrativa, em 

detrimento do pedagógico, político e terapêutico, semelhante a qualquer reunião administrativa. 

Na visão dos atores as Rodas tornaram espaço consultivo, de cobrança e distribuidor de “tarefa” 

para atender indicadores epidemiológicos, com decisão unidirecional, centrada aos profissionais 

de Enfermagem e os Agentes Comunitários de Saúde, o que tem proporcionado o absenteísmo de 

alguns profissionais, como médico, dentistas, vigias, auxiliar de serviços gerais e motoristas. 

Entres as estratégias exitosas destaca os cuidadores das Rodas que possibilita a distribuição de 

compromissos entre os trabalhadores e a figura do preceptor de território que desenvolve a função 

de um apoiador institucional que tem facilitado os processos de trabalho. CONCLUSÃO: É 

inegável a potencialidade do método da Roda como um dispositivo de gestão, contudo há desafios 

tocantes para re-significação da Roda, como uma postura democrática de toda a gestão municipal, 

não restrita as Equipes de Saúde da Família, com respeito aos processos micropolítico local, com 

efetivo canal de escuta-implementação e expansão dos preceptores de território para que este 

contribua na implementação dos dispositivos da Roda. 
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REVISÃO DE LITERATURA A RESPEITO DE ENSAIOS CLÍNICOS NO 

TRATAMENTO DA ARTRITE REUMATOIDE POR ACUPUNTURA. 

 

Hilanna Khatley Fontineles Oliveira; Paulo Renzo Guimarães Júnior; Edson Machado Moita 

Neto; Marcelo Rocha Chaves; Veruska Maria Martins Dantas; Eduarda dos Santos Barros; 

Manoela Laís Pereira de Noleto. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: hilana.f@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Artrite é uma terminologia usada na descrição de diversos problemas dolorosos 

que afetam ossos e articulações. Já é conhecido mais de 200 tipos, e as duas principais são artrite 

reumatoide e a osteoartrite. O que ocorre na AR é um ataque autoimune às próprias células, pelas 

citocinas produzidas pelos Linfócitos T, as quais destroem ossos e cartilagem. Os principais 

sintomas da patologia incluem rigidez, algia, inchaço e restrição dos movimentos articulares. O 

diagnóstico é realizado através de exames por imagem e testes sorológicos. O tratamento 

ocidental consiste na administração de analgésicos, AINE’s e antirreumáticos. Para a Medina 

Tradicional Chinesa, a acupuntura pode ser utilizada para alívio da dor e melhora da função 

articular, duas características limitante ao portador de artite reumatoide, através da inserção de 

agulhas e estimulação, manual, elétrica ou por moxa. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi 

analisar publicações na Biblioteca Virtual em Saúde, de ensaiosclínicos, a respeito do tratamento 

da artrite reumatoide por acupuntura. METODOLOGIA: A Metodologia empregada consistiu 

na busca pelos descritores, \"ACUPUNTURA\" AND \"RHEUMATOID ARTHRITIS\", na 

BVS, com detalhamento de pesquisa: \"ACUPUNTURA\" AND \"RHEUMATOID 

ARTHRITIS\" AND fulltext:(\"1\") AND mj:(\"ArtriteReumatóide\"). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Como resultado obteve-se 15 trabalhos, que após aplicar os critérios de inclusão: 

ser ensaio clínico, ter disponibilidade de acesso, restou 1 publicações. Na primeira Tam et al., 

tiveram como sujeito da pesquisa, pacientes com artrite reumatoide. O tipo de estudo empregado 

foi prospectivo, duplo-cego, placebo-controlado randomizado. Foram randomizadas 36 pessoas 

em grupos de 12, para analisar a efetividade da eletroacupuntura, acupuntura e acupuntura shan 

no tratamento, empregando os pontos IG11; TA5; IG4; E36; VB34 e VB39, em 20 sessões. Os 

resultados apontaram resultado clínico não significativo que prova-se efetividade da eletro e 

acupuntura em relação ao placebo, todavia houve redução no número de pontos dolorosos na 

intervenção eletro e acupuntura. Após avaliação clínica (escala analógica visual para dor) e 

laboratorial (PCR, VHS, Hemograma-bioquímica, urina e função hepática). Os pesquisadores 

sugerem que a intervenção não foi melhor que o placebo em relação à mudança na pontuação da 

dor e sugerem outros estudos empregando esta metodologia avaliativa. CONCLUSÃO: A 

acupuntura se mostrou nos ensaios clínicos efetiva para melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes com artrite reumatóide, com redução dos pontos dolorosos, mesmo que não reduzindo 

a escala de dor. 
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A RELEVÂNCIA DO MÓDULO PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES EM SAÚDE, NO MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA 

FAMÍLIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) – VIVENCIAR PARA 

PRATICAR. 

 

Sandra Cecília de Souza Lima; Danielle Pereira Dourado; Rômulo Fernandes Augusto Filho; 

Paloma Stephania Guilhermina Prado; Marise Cristiane Rocha Lima Thé; Cícera Rejane Tavares 

de Oliveira; Elainy Fabrícia Galdino Dantas Malta. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: sandra-hera@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, 

contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, os quais são também 

denominados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de medicina tradicional e 

complementar/alternativa (MT/MCA) (WHO, 2002). Tais sistemas e recursos envolvem 

abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação 

da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no 

desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a 

sociedade. Outros pontos compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo são 

a visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, 

especialmente do autocuidado. No Brasil, a legitimação e a institucionalização dessas abordagens 

de atenção à saúde iniciaram-se a partir da década de 80, principalmente, após a criação do SUS. 

Com a descentralização e a participação popular, os estados e municípios ganharam maior 

autonomia na definição de suas políticas e ações em saúde, vindo a implantar as experiências 

pioneiras como: a medicina tradicional chinesa com a acunputura, o Reiki, o Lian Gong; a 

homeopatia, as plantas medicinais, a fitoterapia, o termalismo, a massoterapia, entre outras. 

OBJETIVOS: Conhecer e vivenciar a Política Nacional das Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS, a fim de praticá-las na comunidade. METODOLOGIA: Durante o 

módulo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, no Mestrado Profissional em Saúde 

da Família da Universidade Federal do Ceará (UFC), nos foi proporcionado pela professora, 

Fátima Maciel no período de abril de 2013 até o presente momento, enquanto mestrandos, uma 

experiência maravilhosa de metodologia: o ateliê, onde o processo de ensino aprendizagem se dá 

através do estudo teórico associado a um espaço de liberdade de criação, do conhecimento dos 

materiais e equipamentos utilizados para desenvolver práticas integrativas viáveis na 

comunidade, com baixo custo e ótimo poder de resolução de problemas da comunidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após essa experiência a turma de mestrandos, composta por: 

enfermeiros, médicos e dentistas conseguiu implantar nas Unidades da Estratégia Saúde da 

Família, nas quais trabalham algumas práticas integrativas e comunitárias em saúde, que estão 

proporcionando o bem estar da comunidade por eles assistidas. CONCLUSÃO: A associação 

entre o saber e a cultura popular e os conhecimentos científicos da academia, proporcionam o que 

há de prazeroso no processo de ensino aprendizagem dos profissionais de saúde, que é a satisfação 

no aprender e no praticar, afim de oferecer aos nossos usuários uma assistência alternativa de 

tratamento de seus problemas que vão além do modelo biomédico, inclui questões de natureza 

diversas. 
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A VIVÊNCIA DE IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 

 

Thawana Santos Figueiredo; Aryane Araujo Silva; Gilciara Naiara Santos; Cristiane da Costa 

Sousa; Anna Carolina Toledo da Cunha Pereira. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: thawanasantos2@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A população idosa brasileira está envelhecendo. Seu crescimento tem sido 

motivo de interesse para diversos estudos nos últimos anos e a crescente necessidade de 

proporcionar adequada assistência médica, cuidados, lazer e qualidade de vida digna, vem se 

tornando um grande desafio neste novo século. As políticas priorizam a família como signatária 

do cuidado ao idoso, e em muitos casos, ela é vista como a principal fonte de apoio informal e 

cuidado para a população idosa. Devido à dependência, abandono e até mesmo por outros fatores, 

alguns idosos acabam sendo institucionalizados, tendo como consequência o distanciamento de 

seu espaço familiar em que viveram por muito tempo, mesmo que este tenha sido um tempo muito 

difícil. Diante do exposto, refletindo sobre a problemática que envolve o idoso institucionalizado 

e tomando como base as perspectivas que implicam no conhecimento da multidimensionalidade 

sobre esse tema, bem como suas implicações na qualidade de vida dessas pessoas, essa pesquisa 

tem como objeto de estudo a vivência de idosos em instituições de longa permanência (ILPI). 

OBJETIVOS: Na busca de responder a esse questionamento foram elencados os seguintes 

objetivos para esta pesquisa: Descrever a vivência de idosos em instituições de longa 

permanência; analisar a vivência de idosos em instituições de longa permanência. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva com abordagem 

qualitativa, realizada numa Instituição de idosos de Teresina-PI, nos meses de Março a Abril de 

2012. Os sujeitos deste estudo foram idosos com idades entre 50 e 85 anos e com permanência de 

01 (um) ano a 20 (dezessete) anos no local, e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Para a produção dos dados foi utilizado um roteiro de entrevista, sendo as falas dos 

sujeitos gravadas, transcritas, analisadas e categorizadas. Após aprovação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Faculdade Santo Agostinho – FSA e após a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com este trabalho pode-se descrever a 

vivência de idosos em ILP identificando os motivos que levaram à mudança de lar, as situações 

vivenciadas por cada idoso individualmente, bem como seus sentimentos a cerca das 

circunstâncias do ambiente em que vivem. Percebeu-se que com o aumento da expectativa de 

vida e, da população idosa no país, as instituições estão se tornando uma alternativa para os 

indivíduos que não obtêm o suporte necessário para vivenciar o processo de envelhecimento no 

ambiente familiar. Diante disso, entende-se que o idoso necessita de uma demanda de cuidados 

relacionados à saúde, afeto, atenção, entre outros. E ainda uma adaptação do sujeito às rotinas da 

instituição, bem como outros aspectos e normas impostas neste novo ambiente. CONCLUSÃO: 

Esse estudo visa contribuir para a enfermagem gerontogeriátrica, proporcionando subsídios para 

a melhoria da qualidade de vida dos idosos nas instituições de longa permanência (ILPI). E 

servindo de incentivo para novos estudos. 
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RELATO DE CASO A RESPEITO DE CONSTIPAÇÃO TRATADO ATRAVÉS DE 

ACUPUNTURA AURICULAR 

 

Paulo Renzo Guimarães Júnior; Edson Machado Moita Neto; Marcelo Rocha Chaves; Hilanna 

Khatley Fonteneles Oliveira; Turenne Ribeiro; Veruska Maria Martins Dantas. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: renzo-acupuntura@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Constipação intestinal crônica é problema muito comum, com definições 

variáveis entre profissionais da saúde e pacientes. Para quem presta assistência à saúde, a 

constipação corresponde a frequência de evacuação inferior a três vezes por semana. Segundo a 

Medicina Tradicional Chinesa constipação é a deposição difícil, com fezes duras e secas, uma vez 

a cada vários dias e que pode estar acompanhada de sintomas tais como: cefaléia, vertigens, 

cansaço fácil, náuseas, palpitações, etc. OBJETIVOS: Este estudo de caso procurou checar a 

efetividade da acupuntura auricular no tratamento de um caso de constipação intestinal. 

METODOLOGIA: O relato de caso foi realizado em consentimento com a paciente, através da 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. R.S.D., mulher, 42 anos, chegou a 

procurar tratamento por acupuntura auricular, no Hospital Aliança Casamater. Paciente relatou 

dificuldade para evacuar há 5 anos, em média 10 dias de intervalo para conseguir eliminar as 

fezes, muito secas. Foi perguntado sobre sua alimentação, e a mesma relatou ser deficiente, a base 

de: fritura, frios, salgadinhos e laticíneos. Na avaliação clínica, a língua estava fina, pálida, com 

superfície levemente azulada na região do Fígado, com saburra ligeiramente amarelada. Sua pele 

descamava e estava seca. O pulso se encontrava em corda, superficial e cheio, e as principais 

alterações: na posição de Baço-pâncreas (profundo lento), Intestino Grosso (profundo lento) e 

Fígado (Superficial cheio). A inspeção da orelha demonstrou coloração normal, sem achados 

significativos, e sem sensibilidade a palpação com o apalpador de Nogier. O tratamento sugerido, 

baseou-se em fazer mover a energia condensada, equilibrar o excesso de Yang ao tonificar o Yin, 

tonificar baço-pâncreas para separar o puro do impuro, e eliminar o excesso de calor. Foi realizado 

4 sessões de acupuntura auricular 1 vez por semana punturando: Shen men, Rim, Baço 

tonificando-os com agulha filiforme, e Occipital, sedando. Sangria no ápice da orelha para 

eliminar calor geral. E punturou-se Shen men, Rim, Fígado, Baço, Vesícula Biliar Intestino 

Grosso e Occipital, com agulha semi-permanente, fixadas por 7 dias. Após cada sessão reavaliava 

a paciente e repetia o tratamento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na primeira sessão notou-

se que sangrou o ponto fígado no tratamento com agulha filiforme. Na segunda sessão a paciente 

relatou ter ido ao banheiro 2 vezes, no intervalo de uma semana. Nada mudou em relação a língua, 

pulso, mas já sentia a palpação dos pontos auriculares, repetiu a puntura, A terceira sessão foi 

relatado uma melhoria na parte ginecológia e pele sem desmação e 2 defecações. Na 4 semana o 

pulso na posição de Baçopâncreas já estava superficial normal, e a paciente disse ter ido 3 vezes 

ao banheiro CONCLUSÃO: A acupuntura se mostrou efetiva ao tratar constipação crônica. 

Subjetivamente reduziu-se o intervalo de dias entre uma eliminação fecal e outra, além de 

promover outros benefícios, como alívio das cólicas menstruais e nutrição da pele. 
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EIXO 1: 

 

“PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE” 
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TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO NA HIPERTENSÃO: CONHECIMENTO 

DE UM GRUPO DE IDOSOS 

 

Maria Rosiane Vasconcelos dos Santos; Ana de Cássia Ivo dos Santos; Andressa Lima Ramos; 

Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; Danila Pacheco da Silva; Gilnara da Silva Monteles; Gracyanne 

Maria Oliveira Machado. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: rosyane.breno@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Hipertensão arterial – HA é um dos problemas de maior prevalência no 

Brasil e no mundo, estima-se que pelos menos 65% dos idosos brasileiros são hipertensos, com 

aumento isolado ou predominante da pressão sistólica, ocasionando vários eventos 

cardiovasculares. As intervenções não farmacológicas, como o exercício físico, alimentação 

saudável, são apontadas pela eficácia no controle da pressão arterial. (BRASIL, 2006). O 

indivíduo que deixa de ser sedentário e diminui em 40% o risco de morte por doenças 

cardiovasculares. (MONTEIRO, 2004). OBJETIVOS: Os objetivos da nossa pesquisa são 

analisar o conhecimento de idosos hipertensos quanto à interface do saber sobre tratamento não 

medicamentoso, conhecer as medidas não farmacológicas para o controle da hipertensão usadas 

pelos mesmos e descrever as principais complicações hipertensivas citadas pelos idosos. 

METODOLOGIA: É um estudo quantitativo de cunho descritivo, desenvolvido no grupo de 

atividade física promovido pela Estratégia de Saúde da Família da cidade de Parnaíba-PI. O 

critério de inclusão para a realização deste estudo foi, ter participação ativa no grupo terapêutico. 

Para coleta de dados foi utilizado um questionário, aplicado aos 17 idosos, que aceitaram 

participar do estudo, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

baseado na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os idosos tinham idade média de 67 anos, sendo que 88% eram do sexo feminino, 

70% possuem ensino fundamental incompleto, quanto à ocupação 71% eram aposentados, com 

renda de aproximadamente dois a três salários mínimos. Constatamos que 65% tinham 

conhecimento coerente quanto ao valor normal de pressão arterial. Quando questionados sobre a 

existência do tratamento não medicamentoso, 53% afirmam não saber da existência dessa 

modalidade de tratamento, mesmo participando de um grupo de atividade física. Perguntamos 

sobre a adesão de condutas terapêuticas não medicamentosas para controle da HA, 76% afirmam 

ingerir menor quantidade de sal, 94% fazem uso regular dos medicamentos, 35% referiram o 

gerenciamento do estresse e 47 % relatam a redução de gorduras na alimentação diária. Com esses 

depoimentos foram percebidos que os mesmos desconheciam tais medidas como forma de 

tratamento no controle hipertensivo. Interrogamos quanto as possíveis complicações da HA, 71% 

dos idosos relataram o Acidente Vascular Encefálico, como a principal complicação, 47% citaram 

o infarto agudo do miocárdio, 12% afirmam os problemas de impotência sexual e problemas 

renais, apenas 12% não souberam responder o questionamento. CONCLUSÃO: Constatamos 

um conhecimento deficiente quanto os benefícios do tratamento não medicamentoso no controle 

hipertensivo. Concluímos que é necessária a sensibilização dos profissionais de saúde da atenção 

básica, referente à educação em saúde para população alvo, quanto à patologia e as práticas não 

medicamentosos, proporcionando aos usuários a autonomia do controle da doença. 
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PRINCIPAIS FATORES ASSOCIADOS AO AUMENTO DE IDOSOS INFECTADOS 

PELO HIV/AIDS: REVISÃO DE LITERATURA 

 

Amanda Karmina Lopes Marques; Moisés Lopes Carvalho; Moacira Lopes Carvalho; Genilda 

Oliveira Silva; Francielzo Ferreira Lima; Sanla Eunice Bonfim Barbosa; Stephany Monteiro 

Mendes. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: amanda_marques14@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A OMS aponta que existam no cenário mundial aproximadamente 40 milhões 

de pessoas infectadas pelo vírus da Imunodeficiência Humana. Inicialmente, essa pandemia era 

erroneamente atribuída somente a um grupo de risco, conhecidos mundialmente como os quatro 

Hs (homossexuais, homofílico, haitianos e heroinadicts (usuários de heroína). No entanto, no 

cenário atual todo o âmbito mundial está vulnerável a essa epidemia e diversos estudos apontam 

uma transição brusca do antigo perfil de infectados. Nos últimos anos é vislumbrado claramente 

o aumento de indivíduos infectados acima dos 50 anos incluindo notavelmente a população de 

idosos que se configuram de acordo com a OMS como a população acima dos 60 anos de idade. 

OBJETIVOS: Levantar na produção científica sobre os fatores associados ao aumento de casos 

de idosos infectados pelo HIV/AIDS METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica 

no banco de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), no 

período de 2002 a 2012, utilizando os descritores: Perfil de saúde, Idoso, HIV. A busca eletrônica 

no referido banco de dados ocorreu no mês de setembro de 2012. Os critérios de inclusão 

aplicados foram: os anos de publicações, artigo ou dissertação disponível na íntegra, idioma em 

português e a relação com a temática do estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Analisaram-

se 10 periódicos, sendo categorizada pelo ano de publicação, metodologia abordada e temática 

apresentada. Observou-se que o ano de 2007 foi o de maior produção cientifica, com três artigos. 

Quanto à abordagem metodológica, a do tipo qualitativa foi a de menor utilização, com apenas 

uma produção. Após leitura dos artigos foi apontado que a cultura patriarcal, contribui para o 

aumento da AIDS entre os idosos, visto que os profissionais de saúde dão pouca importância às 

queixas sexuais destes. CONCLUSÃO: Os efeitos agravantes do HIV na terceira idade se 

configuram principalmente pela elevada morbimortalidade e os impactos que ela causa nesse 

grupo que já enfrenta vários problemas de saúde. É bem enfatizado que um dos fatores mais 

envolvidos com o crescimento do número de idosos infectados pelo HIV é explicado pela cultura 

patriarca que permanece intrínseca no âmbito populacional brasileiro, resultando no tabu existente 

a cerca de questões sexuais que envolvem pessoas idosas. Por conseguinte, os profissionais de 

saúde não dão importância às queixas sexuais de pessoas idosos, e isso acarreta consequências 

que vão desde infecções por DST’s a prejuízos maiores para a saúde dos idosos como o HIV. 
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CAPOTERAPIA: UMA ALTERNATIVA PARA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS 

 

Antonia Cleia Rodrigues da Silva; Maria Lilia Martins da Silva; Kennia Brito Mourão; Maria 

José Dias; André Luis Façanha da Silva. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: cleiarodrigues15@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Capoterapia é uma nova terapia corporal, inspirada nos movimentos e 

gestualidade da capoeira, e que pode ser praticada por pessoas de todas as idades, e traz para a 

terceira idade benefícios físicos, sociais e emocionais, claro que com movimentos sem contato e 

impacto, é realizado na capoterapia os elementos como dança e cultura, são exercícios adaptados 

para a pessoas idosas. OBJETIVOS: mostrar os benefícios da pratica de capoterapia e sua 

importância para um grupo de idosos de um bairro no município de Sobral-CE. 

METODOLOGIA: este é um relato de experiência das vivencias do Projeto de Educação pelo 

Trabalho em Saúde (PET-Saúde), que se utilizou como coleta de dados: diários de campo, 

anotações, observações no período de março à maio de 2013, através de visitas técnicas, e 

participação do grupo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A pratica dessa modalidade também é 

um instrumento importante que auxilia no combate à depressão e à solidão, despertando em seus 

praticantes a recuperação da autoestima e do prazer de viver. Além disso, colabora para a 

diminuição da dependência química de remédios para hipertensão, diabetes e colesterol. A 

Capoterapia recupera, o vigor físico, aumenta a força muscular, ocasiona a amplitude dos 

membros inferiores e superiores, tonicidade muscular, e entre os benefícios sociais, estão: a 

integração grupal e a ampliação do círculo de amizade. CONCLUSÃO: Esta atividade abre 

espaço para que o idosos venham se interagir com pessoas de várias faixas etárias, além da 

promoção de saúde a pratica da capoterapia, auxilia na prevenção e tratamento das doenças 

próprias desta idade (Hipertensão arterial, enfermidade coronariana, osteoporose, etc.), melhora 

significativamente a qualidade de vida do indivíduo e sua independência. 
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A UNIVERSALIDADE DO SUS LIMITADA PELAS COTAS 

 

Aristides Lima do Nascimento; Fidelix Ferreira Gomes Júnior; Mariano Ellyson da Silva Oliveira; 

Leydiane Carvalho Prado; Vanderlanny Mesquista da Costa; Maritza Araújo Feitoza; Fernanda 

Magda Borges Rodrigues. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: aristidesliros@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) é resultado do reconhecimento ao direito à 

saúde no Brasil. Com características de unicidade, descentralização e também de “atendimento 

integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”, 

o SUS objetivou alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando 

obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, ofertando serviços na atenção primária, 

secundária e terciária. Dessa forma, as ações e serviços públicos de saúde passaram a integrar 

“uma rede regionalizada e hierarquizada”, organizada de acordo com as diretrizes da 

descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. OBJETIVOS: Demonstrar 

a quantidade de cotas nos serviços do SUS; Avaliar as ações do SUS para um atendimento 

universalizado; Ressaltar a necessidade da integralidade na busca de uma universalidade em 

saúde. METODOLOGIA: O estudo é de abordagem qualitativa, baseada pela estratégia de 

pesquisa Estudo de Casos Múltiplos Holísticos, fundamentado na Sociologia Compreensiva do 

Cotidiano. O universo do estudo foi constituído por município de Sobral situado na Zona Norte, 

Ceará (CE), Brasil. Optou-se por utilizar três casos do estudo, onde baseia-se nas evidências 

resultantes de estudos de casos múltiplos em que é possível usar a replicação direta, e as 

“conclusões analíticas que independentemente surgem dos dois casos serão mais contundentes do 

que aquelas que surgem apenas de um caso” e se, sob circunstâncias variadas, ainda se puder 

chegar a “conclusões comuns a partir de ambos os casos, essas terão estendido de forma 

incomensurável a capacidade externa de generalização das descobertas no estudo”. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A ESF é uma modalidade de assistência que pode articular 

ações em redes de serviços locais ou regionais, mas utiliza tecnologia insuficiente na produção de 

atos de saúde para dar conta da diversidade e da complexidade das demandas na Saúde. Baseado 

nos resultados das pesquisas, a ESF encontra dificuldades na referência para a atenção secundária. 

Algumas normas tiveram que ser adotadas para a regulação da assistência, uma alternativa para 

se conseguir responder à demanda do usuário, considerando a disponibilidade assistencial do 

município. Por conta disso, “o parâmetro de cotas que o SUS estipula é extrapolado três ou quatro 

vezes mais, então não dá”. É direito de todos um serviço integral porque o SUS é universal. 

CONCLUSÃO: É fato que Saúde é um dever do Estado. A responsabilidade pela atenção integral 

é da rede assistencial de Saúde, para garantir, ao usuário, o direito ao atendimento, desde o 

primeiro contato com a equipe ESF, até encaminhamentos e atendimentos em Serviços de que 

necessite. A organização do Consórcio Intermunicipal de Saúde de forma regionalizada, entre 

municípios de menor porte com aquele de médio ou grande porte, tem sido um importante passo 

na garantia do acesso a outros serviços na realidade de Sobral. 
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ESTUDO COMPARATIVO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES 

ONCOLÓGICOS ASSISTIDOS EM HOSPITAL PARTICULAR E FILANTRÓPICO 
 

Guilhermina Gomes da Fonsêca; Railson Pereira Souza; Jorgiana Araújo Libânio; Eduardo 

Emanuel Sátiro Vieira; Sansão Lopes de Moraes Neto; Juliana de Oliveira Aguiar Santos; Flávia 

De Andrade de Sá Cabedo.  

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: guilhermina-fonseca@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O Câncer é uma doença maligna, marcada por um crescimento descontrolado 

e rápido de células onde se dá a formação de um tumor, o qual pode acometer outros órgãos e 

tecidos do corpo. Sabe-se que o estado nutricional obtido a partir da avaliação nutricional, tem 

influência direta na evolução clínica do paciente e é comum, estes pacientes, apresentarem risco 

nutricional devido a doença ou ao tratamento. OBJETIVOS: Avaliar de forma comparativa o 

estado nutricional de pacientes oncológicos em tratamento em um hospital particular e um 

hospital filantrópico no município de Teresina-PI. METODOLOGIA: Estudo de delineamento 

transversal, comparativo, de base ambulatorial, com amostragem não probabilística, de 

conveniência. Participaram 45 pacientes em tratamento oncológico, de ambos os sexos, com idade 

de 20 a 64 anos, sendo que 18 indivíduos estavam sob tratamento em um hospital privado e 27 

em um hospital filantrópico, com atendimento pelo SUS, na cidade de Teresina-PI. Os pacientes 

foram avaliados através do índice de massa corpórea (IMC), dobra cutânea tricipital (DCT), 

circunferência do braço (CB) e circunferência muscular do braço (CMB). Os dados obtidos foram 

analisados pelo programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®, versão 17.0) for 

Windows. Para avaliar a normalidade utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk. As comparações entre 

as variáveis com mais de dois grupos foram analisadas pelo teste T Student para amostras 

independentes e para associação entre as variáveis foi utilizado o teste Qui-quadrado . 

Utilizou-se nível de significância estatística de 95% (p<0,05) e extremamente significativo 

(p<0,001). RESULTADOS E DISCUSSÃO: O IMC atual revelou eutrofia (24,1Kg/m² ± 3,9) 

nos pacientes com atendimento particular e sobrepeso (26,3 Kg/m² ± 6,5) naqueles com 

atendimento pelo SUS. Com relação à PCT, foi verificada uma média de 24,7 mm (±10,0) para 

pacientes de hospital particular e 4,9 mm (±4,0) para os atendidos pela rede filantrópica. Quanto 

rcentual para classificação de eutrofia 

(55,6%) nos pacientes da rede particular, em contraposição ao percentual encontrado (18,5%) 

para os pacientes atendidos pelo hospital filantrópico. Ao se avaliar déficit de peso observou-se 

um percentual significativo, em torno de 44,4%, dos pacientes atendidos no hospital filantrópico 

e 38,9% no atendimento particular. CONCLUSÃO: Portanto, os resultados apresentados 

demonstram que os pacientes oncológicos atendidos em hospital filantrópico apresentam maior 

risco de sobrepeso, sugerindo maior atenção quanto ao estado nutricional dos mesmos. 
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A IMPORTÂNCIA DOS GRUPOS DE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS NA 

PRÁTICA DA INTEGRALIDADE NA SAÚDE 

 

Illy Enne Gomes Pereira; Fábio José Nascimento Motta; Rosa Maria Mendes Viana; Alexandra 

Maria dos Santos Carvalho; Janara Cristina de Oliveira Soares; Anderson Moreira Gomes; Eveny 

Araújo da Costa. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: yllienne@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como princípios doutrinários a 

universalidade, equidade e integralidade da assistência. Nos últimos anos a implantação da 

integridade no sistema de saúde, tem sido uma tarefa desafiadora, principalmente no que diz 

respeito à assistência em cuidados paliativos a pacientes que apresentam doenças sem 

possibilidade de cura. OBJETIVOS: O presente estudo visa discutir e analisar a importância de 

grupos de cuidados paliativos oncológicos dentro dos princípios doutrinários do Sistema de 

Saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de revisão literária sobre a temática dos 

Cuidados Paliativos, visando sua importância na prática da integralidade. Onde, os dados obtidos 

foram consultados por meio de materiais disponíveis no INCA e SciElo. Foram selecionados os 

artigos que direcionavam a uma discussão sucinta acerca dos conceitos de Cuidados Paliativos e 

Integralidade, com o intuito, de discutir tais assuntos e analisar a importância dos mesmos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os artigos analisados demonstraram que a extrema 

fragmentação das áreas e do conhecimento a respeito dos Cuidados Paliativos tem sido um dos 

motivos que vem dificultando a multidisciplinaridade, como em casos de pacientes que 

necessitam dos cuidados paliativos no sistema de saúde. Isso se deve a vários fatores, como a 

formação acadêmica dos profissionais envolvidos nestes serviços, onde são preparados para 

exercerem suas profissões de modo isolado, sem uma integração com as demais áreas da saúde. 

Sabendo da complexidade do ser humano, que ultrapassa os saberes de uma única profissão, é 

que se pode afirmar que a interdisciplinaridade contribui para um trabalho mais integrado, 

melhorando a prestação de serviço para seus usuários. A prestação desse trabalho, nos cuidados 

paliativos visa o bem-estar dos pacientes, tendo como único objetivo proporcioná-los a vivência 

dos seus últimos dias de vida, de forma digna, minimizando assim suas dores físicas, psíquicas e 

espirituais. Outro aspecto que se deve levar em consideração é no que diz respeito à família do 

paciente, que convive diariamente com a dor, e compartilha do mesmo sofrimento. A 

implementação de redes de cuidados paliativos, como os Centros de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON) prevê a organização de equipes de trabalhos, reconhecendo a importância 

destas para a inclusão de tais cuidados no Sistema de Saúde. CONCLUSÃO: A formação de 

grupos multidisciplinares composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, psicólogos, farmacêuticos, capelão, entre outros é de extrema importância para a 

execução das práticas em cuidados paliativos. Assim conclui-se, que é necessário um maior 

conhecimento sobre os conceitos, práticas e relevância desses cuidados, a fim de assegurar a 

universalidade, equidade e integralidade da assistência para pacientes com doenças sem 

possibilidade de cura. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIDIARRÉICA DO EXTRATO ETANÓLICODAS 

FOLHAS DA VITEX AGNUS CASTUS SOBRE O TRÂNSITO INTESTINAL E A 

DIARRÉIA INDUZIDA POR ÓLEO DE RÍCINO EM CAMUNDONGOS 

 

José Lopes Pereira Júnior; Suzana Maria Pereira Galvão; Rafael Leite Dantas; Kethyma Moreira 

Fonseca; Neylon Barbosa Campelo; Wellington dos Santos Alves; Lívio César Cunha Nunes. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 
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INTRODUÇÃO: A Vitex agnus-castus L. (Verbenaceae) é uma planta conhecida como pau-de-

Angola e é utilizada contra reumatismo, diarréia, gastralgia e disfunção da função sexual 

masculina e feminina e também, como tônico e afrodisíaco no Estado do Piauí. Estudos anteriores 

apontam que o extrato hidroetanólico da V. agnus castus (EHEVAC) apresentou efeito 

estimulante geral em camundongos, reduziu o grau de tremor induzido pela oxotremorina, 

apresentou atividade antioxidante “in vitro”, reduziu a duração do ciclo estral e do número de 

ciclo em ratas tratadas, indicando possível atividade estrogênica. OBJETIVOS: Investigar o 

efeito antidiarréico do extrato etanólico das folhas da Vitex agnus castus L. (EEVAC) sobre dois 

modelos experimentais: trânsito intestinal e diarréia induzida pelo óleo de rícino. 

METODOLOGIA: Quatro grupos de dez camundongos cada (12 h de jejum) receberem água 

ou solução do EEVAC 200, 400 e 800 mg/kg, por via oral (vo) e após 30 min. administrou-se 

carvão ativado (10%, 0,1 mL/10g, vo). Após 1 h do tratamento inicial esses animais foram 

sacrificados, removido o intestino delgado e determinado à distância percorrida pelo carvão do 

piloro à última porção do intestino que continha pelo menos um centímetro contínuo de carvão. 

Quatro grupos de animais receberam água (G1) ou óleo de Rícino 0,1mL (G2 a G4), vo e após 30 

min. receberam água (G1, G2), solução do EEVAC 800 mg/kg (G3), Loperamida 3mg/Kg (G4). 

Em seguida, os animais foram separados em gaiolas de arame com papel branco em baixo para 

quantifi car a excreção de fezes sólidas e líquidas por 4h, sendo número total comparadas com o 

grupo controle. O número total de fezes diarréicas do grupo controle foi considerado como 100%. 

Os resultados serão expressos em porcentagem de inibição. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

tratamento com o EEVAC nas doses de 200 e 400 mg/kg reduziu significantemente o trânsito 

intestinal em camundongos (59,4±12,1; 43,4±16,9), respectivamente em relação ao grupo 

controle (74,1±9,8). No entanto, não foi observado alteração do trânsito intestinal em animais 

tratados com o EEVAC na dose de 800 mg/kg (64,9±10,5) em relação ao grupo controle. O 

tratamento com o EEVAC na dose de 400 mg/kg reduziu significantemente a diarréia induzida 

pelo óleo de rícino (48,8%) em relação ao grupo controle (100%), mas a dose de 800 mg/kg do 

EEVAC não inibiu a diarréia. CONCLUSÃO: Esses estudos demonstram que o EEVAC 

apresenta ação sobre a motilidade intestinal entre as doses de 200 e 400 mg/kg, possibilitando o 

uso deste extrato no tratamento de estados diarréicos. 
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AÇÕES DE CONTROLE DE FOCO DE RAIVA EM MORCEGOS NÃO 

HEMATÓFAGOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CEARÁ. 
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INTRODUÇÃO: Os morcegos são mamíferos da Ordem Chiroptera, possuem grande 

importância biológica, mas podem transmitir diversas doenças, dentre as quais se destaca a Raiva. 

No Brasil, entre os anos de 2002 a 2010 notificou-se uma média anual de 108 casos de Raiva em 

morcegos, constatando-se um aumento de 117% nos registros entre o início e o final do período. 

As interações consequentes da proximidade de morcegos, humanos e animais de estimação 

elevam a probabilidade do risco de acidentes e de transmissão da Raiva. A situação 

epidemiológica da Raiva no Brasil mostra que a procura de pessoas atendidas pelo serviço de 

saúde devido a contatos/agressões por morcegos vêm aumentando significativamente, dado o 

registro de 1457 atendimentos em 2002 para 3562 em 2010, representando um incremento de 

144% para o período citado. OBJETIVOS: Relatar as ações de Controle de Foco de Raiva em 

morcego não hematófago em área urbana no município de Cariré, Ceará, devido um caso de Raiva 

em morcego confirmado laboratorialmente. METODOLOGIA: Foram desenvolvidas ações de 

busca ativa de colônias de morcego hematófago Desmodus rotundus na zona rural em torno da 

cidade de Cariré, com o intuito de verificar se havia coabitação dessa espécie com morcegos não 

hematófagos para justificar a ocorrência de Raiva nos insetívoros; no meio urbano, foram 

realizadas ações de vigilância por demanda espontânea com cadastramento de pontos utilizando 

GPS e encaminhamento de 30 morcegos insetívoros suspeitos para diagnóstico laboratorial e 

identificação da espécie; investigação de notificações e informações relativas aos contatos de 

morcegos com humanos e com animais de estimação, realizando visita domiciliar para a avaliação 

de risco; encaminhamento para o Centro de Saúde da Família as pessoas que tiveram contato 

direto com morcegos ou que sofreram agressões; orientações de cunho educativo a população 

enfatizando a participação do morcego no ciclo de transmissão da Raiva; treinamento com os 

Agentes de Controle de Endemias e a equipe de Estratégia de Saúde da Família. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Não foram encontradas colônias de morcego hematófago na zona rural, apenas 

foi constatadas espoliações em equídeos e aves na localidade de Aroeiras; três morcegos 

identificados como Molossus molossus foram diagnosticados positivos para Raiva em zona 

urbana; foram encaminhadas quatro pessoas para tratamento profilático para Raiva; foram 

treinados 66 profissionais da saúde. CONCLUSÃO: Estes resultados confirmam a importância 

de reforçar a vigilância passiva de morcegos encontrados em condições não habituais, da 

educação em saúde no controle e prevenção da Raiva silvestre e da necessidade de treinamentos 

periódicos dos profissionais que atuam na saúde. 
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INTRODUÇÃO: O trabalho de “feiteira de chapéu”, representa um campo de investigação, e 

uma observação acurada para se avaliar as suas condições de realização e seu ambiente em que 

se está inserida. Tal trabalho compreende desde o extrativismo da carnaúba para obtenção da 

palha, onde a mesma é posta ao sol para a secagem. Após esta etapa a palha é retirada do sol e 

batida para a saída total do pó, depois desse processo ela é desfiada e usada na confecção dos 

chapéus, onde seu feitio consiste na realização de movimentos rápidos e precisos dos punhos e 

dedos para o entrelace da palha. Melhoramentos têm elevado o rendimento da palha e diminuído 

os esforços humanos. Nesse sentido, questiona-se como as condições de trabalho da chapeleira 

influenciam seu processo de trabalho, bem como pode produzir alterações no processo saúde-

doença desses sujeitos. OBJETIVOS: Identificar as possíveis Doenças Osteomusculares 

Relacionadas ao Trabalho (DORTs) causadas em pessoas que confeccionam chapéus de palha da 

carnaúba. METODOLOGIA: A pesquisa é de abordagem quantitativa/explorativa, realizada na 

cidade de Sobral – CE no Bairro Sinhá Sabóia, no período de outubro à novembro do de 2012. 

Participaram da pesquisa trinta e duas pessoas, sendo dois homens e trinta mulheres, com idade 

entre trinta e cinco e setenta e seis anos. Foi feita observação direta acerca do trabalho dos artesãos 

e realizada uma entrevista contendo onze questões objetivas feitas através de um processo de 

diálogo, e aplicando o Diagrama de Collet. As informações coletadas foram analisadas e 

interpretadas por meio de elaboração de gráficos. A pesquisa foi desenvolvida de acordo com a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que trata dos procedimentos e normas que 

regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Através do diagrama de Collet, foi solicitado aos entrevistados que apontassem quais as áreas do 

corpo que mais apresentavam desconforto. Como predominância, obteve-se a coluna (14 

pessoas), pescoço (7 pessoas) e mãos (8 pessoas) e ainda 11 pessoas que relataram sentir nenhum 

tipo de desconforto. Com relação à postura adotada pelos trabalhadores, observou-se a 

predominância da sentada, o que justifica a alta incidência de dores no pescoço e na coluna, já 

que esse tipo de postura associada a posições inadequadas são fatores que levam a um 

desequilíbrio musculoesquelético e consequentemente, biomecânico, o que provoca sobrecargas 

na coluna vertebral, causando dores e incapacidades. Questionou-se aos entrevistados se havia 

relação entre o desconforto relatado e a atividade laboral realizada, 19 responderam que sim e 04 

que não. CONCLUSÃO: Conclui-se, então, que apesar da maioria dos(as) pesquisados(as) 

relatarem dor, não encontramos indícios de que esse quadro álgico se relacione com a confecção 

de chapéus em si, já que a maioria dedica pouco tempo ao artesanato, não sendo ele a principal 

fonte de renda. De acordo com o que foi observado, a posição por adotada por estes trabalhadores 

o maior fator causal das dores por eles relatadas. 
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INTRODUÇÃO: As lesões do pé diabético é uma combinação resultante de dois ou mais fatores 

de risco que atuam juntamente e podem ser desencadeadas com a associação à neuropatia 

periférica, à doença vascular periférica e à alteração biomecânica. Aproximadamente 7 ou 8% dos 

diabéticos tipo 2 apresentam neuropatia no momento do diagnóstico, o que aumenta para 50% 

após 25 anos de doença podendo evoluir para lesão/ulceração do membro inferior. OBJETIVOS: 

Promover a educação em saúde junto a pessoas com diabetes, e como objetivo especifico: Realizar 

orientações junto a pessoas com diabetes quanto ao autocuidado com os pés. METODOLOGIA: 

Trata-se de um relato de experiência fundamentado em uma abordagem qualitativa, das atividades 

desenvolvidas por discentes do Projeto de Extensão \"Pé Diabético: um caminhar para prevenção, 

educação e cuidado\", da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, tendo como 

sujeitos da pesquisa pessoas com diabetes cadastradas no programa de Hiperdia do Centro de 

Saúde Sebastião Azevedo, município de Jequié-BA. Os dados foram obtidos a partir das oficinas 

e atividades desenvolvidas com a comunidade, no período de novembro de 2011 a dezembro de 

2012. Durante o desenvolvimento do estudo buscamos identificar dados do DATASUS, 

atualizado em Julho de 2011, no qual tem como indicativo para o município de Jequié o número 

de 3.047 diabéticos cadastrados em programas assistenciais específicos, disponibilizados nos 

postos e centros de saúde, sendo que deste total de pessoas com diabetes, 2.722 são acompanhados 

e 17 foram hospitalizados com complicações provenientes da doença. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: As atividades do projeto, nos possibilita avaliar como está o conhecimento do 

processo patológico em questão na concepção dos acometidos, sensibilizando-os para a prevenção 

de possíveis complicações. Diante disto, percebemos que, as ações de educação em saúde devem 

ser disponibilizadas com o objetivo de promover o vínculo e a troca de informações entre o 

enfermeiro-cliente, o cliente-enfermeiro-família e o sistema de saúde-sociedade, buscando assim 

uma melhor qualidade de vida e de construção da cidadania. CONCLUSÃO: Considerando 

importante o conhecimento quanto as complicações podológicas, em relação as suas 

consequências na qualidade de vida destas pessoas e aos elevados custos que esta complicação 

gera no setor da saúde, nos motivamos a elaborar um projeto de extensão que tem como 

compromisso orientar portadores da diabetes a estarem prevenindo a ocorrência e as complicações 

consequentes deste agravo. 
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Brenda Cordeiro Rodrigues; Anne Jacqueline Pereira Melo; Elaine Cristina Campos do 

Nascimento; Issac Riotinto de Alburquerque; Oscaryna Veras de Freitas Dutra; Ana Karine de 

Figueredo Moreira. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: brenda.cordeiror@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) representa importante problema de 

saúde pública por ser um fator de risco para doenças crônico- degenerativas além de causa 

crescente de óbitos gerando um alto custo social. O tratamento da HAS engloba o farmacológico 

e o não farmacológico. A terapia não farmacológica consiste na adoção de um estilo de vida mais 

saudável que inclui: uma alimentação balanceada, controle de peso e a prática regular de 

exercícios físicos. Por ser um assunto de suma importância as diretrizes recomendam a atividade 

física na prevenção bem como promoção da saúde de tal população. A Medicina tradicional 

Chinesa (M. T. C) engloba práticas corporais e mentais, que favorecem a recuperação da saúde. 

Dentre elas destaca-se o Lian Gong (L. G), atividade física composta de 18 movimentos com três 

séries de exercícios simples que associam alongamento com tração, respiração lenta e música. 

OBJETIVOS: Dentro desse contexto e tendo em vista as recomendações das diretrizes quanto 

ao tratamento não farmacológico o estudo tem como objetivo a análise da prevalência de 

hipertensos praticantes de tal técnica. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de caráter 

quantitativa e retrospectiva, para estimar a prevalência de hipertensos praticantes de L.G em uma 

Unidade Básica do Município de Parnaíba-PI. Foi utilizada como instrumento de pesquisa uma 

coleta de dados através de prontuários dos indivíduos cadastrados na referida unidade, nos quais 

continham as seguintes variáveis: sexo, idade, diagnóstico de HAS, tabagismo, etilismo e doenças 

associadas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na análise dos resultados foram observados que 

dos 61 prontuários, 32 (52,4%) apresentaram idade acima de 60 anos. Do total de fichas, 39 

(63,9%) correspondem ao sexo feminino com média de idade de 62,6 anos, e 22 (36,1%) 

correspondem ao sexo masculino com média de idade de 52,8 anos. Em relação aos fatores de 

risco, 60% praticavam atividade física, 85,2% não eram tabagistas e 96,7% não etilistas. A 

presente pesquisa corrobora com os achados de Castro (2007) onde houve associação positiva 

entre a HAS e idade sendo predominante para o sexo feminino. CONCLUSÃO: Diante do 

exposto observou-se que o maior percentual da prevalência de hipertensos foi a população idosa, 

do sexo feminino sendo a maioria praticantes de atividade física, não tabagistas e não etilistas. De 

maneira geral mostra que o L.G é uma atividade que deve ser estimulada no âmbito da saúde 

pública entre idosos na melhoria de sua qualidade de vida. 
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POTENCIAIS EQUIPAMENTOS DE NOTIFICAÇÃO E ACOLHIMENTO DO IDOSO 

VÍTIMA DE VIOLÊNCIA NA VISÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM 

SOBRAL – CE 

 

Diane Sousa Sales; Maria da Conceição Coelho Brito; Lidiane Marha de Souza Oliveira; Clayre 

Anne de Araújo Aguiar; Joseph Alan Corlis; Jolvino Franklin Junior; Cibelly Aliny Siqueira Lima 

Freitas. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: diane-enf@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A violência contra o idoso é uma temática que vem sendo discutida, 

recentemente na sociedade. Contudo, está presente no cotidiano dos cidadãos desde os tempos 

remotos. O crescimento populacional da terceira idade, ocorrido por causa da melhoria do padrão 

de vida, consequência também da evolução da medicina, dos medicamentos e de tratamentos, 

repercutiu com a maior exposição dos problemas sofridos por essa faixa etária, tal como, a 

violência. OBJETIVOS: Esse estudo expõe dois objetivos: identificar os potenciais 

equipamentos de notificação e acolhimento do idoso vítima de violência a partir do discurso dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) das Equipes de Saúde da Família (ESF) de Sobral, bem 

como descrever em que medidas os equipamentos que notificam e acolhem os idosos vítimas de 

violência em Sobral dialogam na perspectiva de socialização de informações. 

METODOLOGIA: Neste trabalho, optamos por desenvolver um estudo exploratório-descritivo 

com uma abordagem qualitativa. Os sujeitos foram cinco ACS pertencentes às ESFs da sede de 

Sobral que participavam como representantes de uma das sete Comissões Locais de Promoção da 

Cultura de Paz na Família. A coleta de dados foi uma entrevista, estruturada com uma sequência 

de questões comuns a todos os entrevistados e os dados foram categorizados conforme os 

objetivos, através do referencial de análise temática proposta por Minayo. Seguimos os aspectos 

contidos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, referente à pesquisa envolvendo 

seres humanos, respeitando os referenciais básicos que inclui a beneficência, não maleficência, 

autonomia, justiça e equidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Apenas uma pequena fração 

dos eventos de violência contra o idoso é notificada aos órgãos responsáveis, muitas vezes em 

função da gravidade do evento. No estudo, identificamos que os potencias equipamentos de 

notificação e acolhimento do idoso vítima de violência abrangem as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a partir destes ocorre o 

encaminhamento para outros serviços. CONCLUSÃO: Concluímos nesse estudo que os 

equipamentos não conferenciam na perspectiva de socialização de informações dos casos 

notificados, assim perdemos um vínculo importante tanto com a instituição quanto com os atores, 

agressores e vítimas do caso. 
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VIVENCIA DA FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Iomara Dourado dos Santos Moraes; Samara Dourado dos Santos Moraes. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: iomara_santos@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Terapia Comunitária(TC) constitui uma prática integrativa de efeito 

terapêutico, destinada à prevenção na área de saúde e a atender grupos num contato face-a-face, 

com o interesse comum de aliviar seu sofrimento e buscar bem-estar. Essa prática foi criada em 

1986, por Adalberto Barreto, e já está presente em todos os estados brasileiros tendo em vista que 

ela se revela para os gestores de saúde e comunidade um instrumento de grande valor estratégico 

rumo à efetivação do Sistema Único de Saúde. Nos dias atuais, existem quarenta e sete polos 

formadores e atualmente são 25.000 terapeutas comunitários formados e em formação, 

desenvolvendo a TC. OBJETIVOS: Este estudo tem por objetivo descrever minha vivência da 

formação em TC. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência sobre minha vivência 

na formação em TC. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O meu encontro com a TC se deu a partir 

de uma seleção realizada pela coordenação da instituição em que trabalho, CAPS Álcool e 

Drogas(AD) 24h, em Parnaíba. A formação é dividida em 4 módulos de 4 dias intensivos, 

realizadas sempre em um sítio afastado da cidade e sem acesso a telefone, celular e internet. 

Nesses módulos, 80h são vivências terapêuticas. Como a TC tem como base “cuidar de si, cuidar 

do outro e cuidar da vida”, se faz imprescindível que o terapeuta esteja cuidado, e essa é a função 

das vivencias terapêuticas, propor o encontro do eu. Em muitas vezes o meu corpo tentava me 

boicotar, era uma dor nos membros que surgiam sem nenhuma explicação. Pude ter a experiência 

de vê pessoas desmaiando, vomitando, entre outras reações. Esses processos aconteciam como 

manifestações do corpo que sinalizavam que algo precisava ser cuidado. Após cada vivencia 

tínhamos o momento da partilha, onde cada pessoa poderia compartilhar com grupo o que sentiu 

e vivenciou. No final de cada módulo sentia-me renovada. A TC desmistifica a ideia do “Salvador 

da Pátria” e isso tem me ajudado muito, pois enquanto Psicóloga que lida com problemas, dor e 

sofrimentos dos outros, cobrava-me a dar respostas e soluções a todos àqueles que vinham a 

minha procura e em muitas vezes sentia-me frustrada em não achar, questionando algumas vezes 

minha competência. Após conhecer a TC descobri o quanto eu não preciso exercer esse tipo de 

cobrança sobre mim. Atualmente realizo a TC no CAPS AD 24h, experiência que tem 

transformado olhares e quebrado muitos rótulos. Nas rodas, que acontecem com dependentes 

químicos, percebo a participação significativa de cada um, seja partilhando suas angustias, 

soluções, ou seja cantando e celebrando. A cada depoimento de histórias de vida, me certifico 

ainda mais a necessidade de olhar o indivíduo e não somente sua dependência. CONCLUSÃO: 

A experiência da formação tem sido de grande valia tanto na vida pessoal quanto profissional. 

Como ser humano tem me possibilitado o encontro comigo mesmo e fortalecido minha 

autoestima. Enquanto psicóloga reforça a idéia de que cada indivíduo possui seus recursos 

internos e uma luz de possibilidades e soluções. 
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AVALIAÇÃO DA PERDA HÍDRICA EM UM GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES 

DO PROGRAMA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 

 

Lana Jéssica Gomes de Moura; Yanna Jéssica de Carvalho Lima; Sabrina Almondes Teixeira; 

Laís Atara Rodrigues; Marisa Lorena Santos Silva; Raquel Cristina de Sousa Lima Landim. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: lanaresk@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo biológico natural, onde ocorrem inúmeras 

mudanças que resultam em vários graus de declínio na eficiência e na funcionalidade. Assim 

envelhecer mantendo a qualidade de vida é um grande objetivo a ser alcançado (KRAUSE, 2010). 

Apesar da grande importância da atividade física para a manutenção da saúde, quando a 

relacionamos com as mudanças fisiológicas naturais dos idosos, inúmeros fatores devem ser 

considerados e avaliados, dentre eles, a perda hídrica do indivíduo durante o exercício, que 

consequentemente pode resultar em um quadro de desidratação, e posteriormente, quadros mais 

graves. OBJETIVOS: Comparar a perda hídrica dos idosos, através da pesagem antes e após a 

prática de atividade física; Determinar a influência da ingestão de líquidos, antes e durante os 

exercícios, na porcentagem de perda hídrica. METODOLOGIA: O presente estudo foi 

desenvolvido na Academia da Terceira Idade, localizada em um município Piauí. A coleta de 

dados realizou-se em uma sessão de treinamento baseado em exercícios de intensidade leve, com 

duração total de 1 hora, no período da manhã. Os dados antropométricos foram obtidos utilizando-

se um estadiômetro com aferição máxima de 2 metros, e uma balança digital com capacidade para 

150 kg, sendo aferidos o peso corporal e estatura. Os participantes não receberam orientação sobre 

ingestão adequada de água em nenhum momento. Para a avaliação da perda hídrica, foi aferido o 

peso corpóreo antes (P1) e após (P2) o treino. Após a coleta de dados foi feita uma análise 

descritiva para P1, P2 e PP (peso perdido) e a porcentagem de perda de peso, com o auxílio do 

programa Microsoft Excel. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Obteve-se uma amostra de 42 

indivíduos, dos quais 23,8% eram do sexo masculino (n=10) e 76,2% do sexo feminino (n=32), 

observando uma média 65,86 ± 6,38 anos, sendo 77 e 50 anos, a idade máxima e mínima, 

respectivamente. Os valores médios para P1e P2 foram 67,99 e 67,69 kg respectivamente, 

refletindo uma média de perca de peso de 0,3 ± 0,14 kg. Esses valores sugerem uma porcentagem 

média de perda hídrica em relação ao peso inicial de 0,44%. Quanto à ingesta de água antes do 

exercício, aparentemente foi significativa, com 52,38%, porém destes apenas três consumiram 

líquidos em quantidade superior a 100 ml. Na análise da ingestão de líquidos durante os 

exercícios, pôde ser observado, com 90,48%, que os participantes não apresentavam o hábito de 

hidratar-se durante as aulas. CONCLUSÃO: Com base nos resultados observados, os idosos não 

apresentaram um percentual de perda hídrica que pudesse comprometer sua saúde e seu 

desempenho físico, porém, fica bastante evidente o hábito da não ingestão de líquidos antes e 

durante a atividade física. Dessa forma é necessária a conscientização dos idosos quanto à 

importância da hidratação antes, durante e após o exercício físico, para um melhor desempenho 

das atividades e para a manutenção da saúde. 
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CAMINHADA COMO FONTE DE PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE NA TERCEIRA 

IDADE – REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Hially Alves Costa; Igor Almeida Silva; Lígia Carvalho Figueredo; Marcos Apollo Costa da 

Silva; Jefferson Rodrigues Amorim; Ramon Felipe Monteiro; Ronaldo Nogueira Filho. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: hially_alves@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento acarreta consequências inevitáveis para o sistema ósseo, 

promovendo a diminuição fisiológica da densidade mineral, podendo provocar a osteoporose. A 

osteoporose se tornou um problema de Saúde Pública atualmente, por isso é imprescindível o 

desenvolvimento de programas de tratamento e prevenção dessa enfermidade. Contudo, entre 

outros fatores, a resistência dos ossos está ligada a atividade física. Os ossos, assim como os 

músculos, tendem a se tomar mais fortes e resistentes quanto mais forem usados e exercitados, 

obedecendo a certos limites. Os exercícios aeróbios de baixo impacto, como caminhadas, 

estimulam a formação osteoblástica e previnem a reabsorção, considerando-se a condição de 

idoso, é exercício mais indicado para a prevenção da osteoporose. OBJETIVOS: Revisar a 

literatura sobre o uso da caminhada na prevenção de osteoporose. METODOLOGIA: Realizou 

uma revisão nos bancos de dados Bireme, Medline, Periódicos da capes, Scielo, Pedro e Google 

Acadêmico nos idiomas português em inglês no período de 1993 a 2013, possuindo como critérios 

de inclusão: artigos experimentais e artigos completos. Os critérios de exclusão utilizados foram: 

artigos incompletos, artigos que tratavam o uso de medicamentos aliadas ao exercício. Com isso 

foram selecionados 5 artigos que atenderem aos critérios. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

caminhada se mostra como um programa de atividade física eficaz para aumentar a tolerância ao 

esforço físico, o equilíbrio, a flexibilidade e o torque dos músculos extensores e flexores do 

joelho, sugerindo ser um treinamento eficaz e seguro para portadores de osteoporose. A atividade 

física consegue incrementar o pico de massa óssea atingido nas primeiras décadas da vida, manter 

a massa óssea e diminuir a taxa de perda da massa óssea que acontece normalmente com o 

decorrer da idade. O efeito do exercício sobre o tecido ósseo é localizado e dependem da 

intensidade, tipo, frequência e duração da atividade física, sendo mais benéficas as atividades que 

suportem peso, como a caminhada. O tratamento e a prevenção da osteoporose são também 

multifatoriais. No entanto, mantendo condições hormonais normais, a atividade física é o 

principal meio para manter uma saúde esquelética e para tratar o paciente com esta doença ósteo-

metabólica. CONCLUSÃO: A caminhada mostrou-se como um eficiente método de prevenir o 

agravo da osteoporose aumentando a tolerância ao esforço físico, o equilíbrio e a flexibilidade 

além de diminuir a taxa de perda de massa óssea. 
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A IMPORTÂNCIA DA CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE DIABÉTICO 

 

Angélica do Nascimento Lima; Dalyla de Assis Pereira; Enaile Alves Magueira; Isabelle Dantas 

Neiva Cordeiro; Leonara Vieira Gomes da Silva; Roberta Fortes Santiago. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: isabelle_207@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Conhecida com a doença do açúcar no sangue, o diabetes mellitus (DM) ocorre 

quando não há a produção de insulina ou quando ela não atua de forma eficaz no organismo. O 

crescimento dessa doença se deve a fatores relacionados com as mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais. Afetando milhões de brasileiros, trazendo consigo inúmeras complicações 

que geram diversas sequelas, incluindo disfunção e falência de vários órgãos, como rins, olhos, 

nervos, coração e vasos sanguíneos. Diante do exposto, esse estudo possui grande relevância 

científica por se tratar de um tema atual e preocupante, movendo os profissionais de enfermagem 

durante a consulta, podendo estes intervir em um tratamento humanístico, a fim de minimizar o 

impacto que esta doença traz, não só para o portador, mas para a própria família e saúde pública, 

onde requer esforços conjuntos para que atinja um controle ideal, a fim de diminuir os riscos e 

agravos das complicações que podem advir. OBJETIVOS: O presente estudo teve como objetivo 

relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem sobre a consulta de Enfermagem à pacientes 

diabéticos, de modo a avaliar os benefícios que a mesma pode trazer ao portador de DM se 

realizada adequadamente. METODOLOGIA: A pesquisa descreve a experiência vivenciada 

pelas discentes da disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva, do sexto bloco do Curso de 

Graduação em Enfermagem da Faculdade Integral Diferencial, no período de agosto à novembro 

de 2012, realizado em uma Unidade de Saúde localizada na zona norte da cidade de Teresina, 

Piauí, através da consulta de enfermagem desenvolvida na Estratégia Saúde da Família aos 

pacientes portadores de DM. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A consulta de Enfermagem 

realizada no Hospital Ozéas Sampaio aos portadores de DM foi realizada conforme preconiza o 

Ministério da Saúde, onde as ações de assistência prestada a esses pacientes foi por meio da rede 

básica de saúde que tem como estratégia prioritária a saúde da família. Onde buscou identificar 

os problemas existentes, tratando- os, para evitar futuras complicações, desta forma 

implementando medidas de enfermagem com o objetivo de promoção, proteção, recuperação ou 

reabilitação do mesmo. CONCLUSÃO: Através da experiência adquirida podemos observar que 

a prevalência do diabetes mellitus vem aumentando a cada dia, tornando-se um grande desafio 

para saúde pública. Dessa forma a consulta de enfermagem é de fundamental importância para o 

controle e prevenção da doença, onde o profissional vai orientar quanto à doença, acompanhar a 

evolução do paciente, no intuito de melhorar a adaptação da doença e estimula- ló a desenvolver 

ações de auto- cuidado, proporcionando a ele uma melhor convivência com a patologia, família e 

no contexto social. 
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O APOIO MATRICIAL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL: ARTICULAÇÃO 

ENTRE AS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL E A ATENÇÃO PRIMARIA. 

 

Larisse de Sousa Silva; Antonio Ciro Neves do Nascimento. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: larisse_ssilva@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O apoio Matricial como plano pedagógico terapêutico no cuidado da saúde 

mental na atenção primária auxilia no trabalho das equipes de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) juntamente com os Agentes Comunitários de Saúde, estes que trabalham diretamente com 

o espaço comunitário dos usuários, encontram muitas dificuldades para identificar, cuidar e 

encaminhar os casos de saúde mental nas comunidades que assistencializam. Segundo Chiaverini, 

2011, estratégias como o apoio matricial auxiliam na troca de informações entre os profissionais 

que atuam na promoção dessa saúde, essa articulação baseada no processo de promoção de 

ensino-aprendizagem serve para que os profissionais se apoderem de ferramentas que 

potencializem o atendimento ao usuário. A proposta central do Apoio Matricial em Saúde Mental 

é de promover a articulação entre os dispositivos de saúde mental e a atenção primaria á saúde, 

viabilizando maior integração e subsídios para que possa melhorar o trabalho destes profissionais 

e principalmente para romper com a lógica do encaminhamento e da especialidade. O 

matriciamento nasce com o intuito de desmistificar o modelo de atendimento voltado à doença, 

onde a relação médico-paciente reduz a possibilidade de pensar a saúde como a promoção do bem 

estar biopsicossocial, contudo é necessário identificar se esse apoio ocorre veridicamente na rede 

de saúde pública. Através de uma análise bibliográfica em periódicos como o CAPSI, Scielo e 

BVS foi possível verificar realidades e experiências do matriciamento em algumas regiões do país 

como Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, São Paulo entre outros estados que utilizam 

essa prática como via de intervenção para fomentar o trabalho das equipes de saúde, provendo a 

qualidade no atendimento à saúde mental, com isso é relatado casos e dados substancias que 

comprovam a eficácia dessa prática e que sustenta a ideia de ampliação e fortalecimento dessa 

atividade em outras regiões do pais. OBJETIVOS: O objetivo do trabalho é evidenciar como o 

apoio matricial colabora para promoção da saúde mental em contexto nacional e aplicabilidade 

na rede de saúde pública. METODOLOGIA: O presente artigo parte de uma pesquisa realizada 

com caráter qualitativo na perspectiva de análise de conteúdo a partir dos dados coletados em 

pesquisa bibliografia nos periódicos e literatura afins. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A troca 

de informações entre os profissionais que atuam na promoção dessa saúde é bastante positiva, 

contudo, essas informações devem sair da roda de conversa na Unidade de Saúde e procurar 

benefícios para o usuário. Assim, promover a articulação entre os dispositivos de saúde mental e 

unidades de Saúde, viabilizando maior integração e subsídios para que possa melhorar o trabalho 

destes profissionais e principalmente para romper com a lógica do encaminhamento e da 

especialidade. CONCLUSÃO: Definir responsabilidades e corresponsabilidades de referência e 

contra-referência, a fim de garantir a saúde integral dos usuários, bem como estabelecer um 

espaço de maior envolvimento. 
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CONVERSANDO COM AS MÃES SOBRE PRÁTICAS ALIMENTARES PARA 

PREVENÇÃO DE ANEMIA EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS 

 

Luivânia Lopes Santos; Sandra Cecília de Souza Lima; Amony Lopes Bezerra Vinute; Karla 

Daniella Almeida Oliveira; Nívia Cristiane Ferreira; Bianca da Silva Crateús; Loyciane Lino dos 

Santos Lopes. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: lunurse3@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os primeiros anos de vida de uma criança, especialmente os dois primeiros são 

caracterizados por crescimento acelerado e enormes aquisições no processo de desenvolvimento, 

incluindo habilidades pra receber, mastigar e digerir outros alimentos, além do leite materno, e 

no autocontrole do processo de ingestão. A partir dos 6 meses, as necessidades nutricionais da 

criança já não são mais atendidas só com o leite materno, embora este ainda continue sendo uma 

fonte importante de calorias e nutrientes. O governo brasileiro e órgãos representativos no Brasil 

recomendam o aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida e adequação das práticas da alimentação 

complementar ao leite materno a partir dessa idade. Ao introduzir alimentos complementares, é 

necessário oferecer pequenas porções de carne, pois o ferro do leite materno é absorvido em 

menor quantidade, e mesmo recebendo outros alimentos a criança deve continuar a mamar no 

peito até os dois anos ou mais, pois além de alimentar, o leite materno protege contra doenças. 

OBJETIVOS: Capacitar e orientar as mães quanto à importância dos alimentos complementares 

na dieta da criança, a fim de prevenir a anemia. METODOLOGIA: Foram realizadas oficinas 

com gestantes e mães de crianças de até dois anos de idade, com intuito de ouvir e saber um pouco 

sobre suas crenças, nível de conhecimento e suas práticas alimentares, a partir daí foi observado 

a importância de se esclarecer quanto a maneira e os alimentos adequados para cada fase da vida 

da criança, então a equipe organizou oficinas com exposição de alimentos e participação ativa das 

mães na organização do cardápio, observando a criatividade das mesmas em fazer uso dos 

alimentos que fazem parte de sua região e do seu dia a dia. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Após o processo de educação permanente em saúde voltado para adoção de práticas adequadas 

no preparo e escolha dos alimentos com o intuito de prevenir a anemia em crianças menores de 2 

anos, foi observado um maior interesse das mães em amamentar de forma exclusiva até o 6º mês, 

e habilidade na escolha e preparo dos alimentos para seu filho, com acentuada diminuição no 

consumo de café, refrigerantes, bolachas e/ou salgadinhos entre as crianças de 9 a 24 meses. 

CONCLUSÃO: Pode-se afirmar que o processo de introdução de alimentos complementares não 

estava sendo feito de forma oportuna, chegando a ser inadequado do ponto de vista energético e 

nutricional. No entanto essa abordagem foi satisfatória, ficou claro que nós, enquanto equipe de 

saúde podemos disseminar saberes e com isso colaborar para uma melhor qualidade de vida da 

população por nós assistida. 
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USO DA TERAPIA COMUNITÁRIA NA SAÚDE MENTAL DE IDOSOS 

 

Igor Almeida Silva; Jefferson Rodrigues Amorim; Lígia Carvalho Figueredo; Marcos Apollo 

Costa Da Silva; Rafaele Santos Radmann; Tâmara Greyzielle da Silva Marques; Nuã Edwar 

Vieira De Alencar. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: igoralmeidasilva@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A velhice é considerada a terceira idade da vida humana que biologicamente é 

a etapa caracterizada pela queda de força e degeneração do organismo, além de implicações 

sociais e psicológicas que influenciam no desenrolar da velhice e que raramente são levadas em 

consideração. Neste sentido são criados serviços para acolher as pessoas que vivenciam a terceira 

idade na tentativa de atender algumas necessidades dessa faixa etária, além de oferecer uma 

oportunidade para que elas possam sair da condição de isolamento estabelecendo vínculos com 

pessoas diferentes, aumentando e fortalecendo as suas relações pessoais. Assim surge a Terapia, 

que caracteriza-se por um espaço de acolhimento, para a partilha de sofrimentos e sabedoria de 

vida, que ocorre de maneira circular e horizontal. Constitui um espaço de escuta, reflexão e troca 

de experiências, criando uma teia de relação social entre os participantes, na busca de soluções 

para os conflitos pessoais e familiares. Beneficia as relações interpessoais, a formação de redes 

sociais solidárias e a utilização da cultura popular como subsídio para soluções de problemas 

vividos pela comunidade. OBJETIVOS: Revisar a literatura sobre a terapia comunitária como 

instrumento de cuidado da saúde mental de idosos. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão 

bibliográfica de artigos nacionais e internacionais, nos bancos de dados Bireme, Scielo e Google 

Acadêmico, no período de 2009 a 2013, utilizando-se como descritores “Terapia Comunitária”, 

“Idoso” e “Saúde Mental”. Adotou-se como critérios de inclusão artigos completos e com 

publicações em revistas e como critério de exclusão artigos incompleto. Sendo encontrado 4 

artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi possível verificar que o problema mais frequente 

nos idosos é o estresse, gerado por medo da morte e perda do cônjuge, foi possível também 

observar os benefícios alcançados e as mudanças que ocorreram em suas vidas após a participação 

nos encontros de TC. A Terapia Comunitária age como tecnologia do cuidado, além de fomentar 

subsídios para ações humanizadas, minimiza as questões do estigma social para com o idoso, 

tanto pela família/comunidade como também pelos profissionais da área de saúde. 

CONCLUSÃO: Após a realização da revisão foi concluído que a TC se revela como um 

instrumento inovador e importante, pois desperta em seus integrantes o poder de desenvolverem 

ferramentas de enfrentamento para dores psicológicas advindas do cotidiano de desigualdades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

A ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO ÀS 

EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS: UMA REVISÃO 

 

Jéssica Mykaella Ferreira Feitosa; Nivia Cristiane Ferreira; Jorlandia Maria Ferreira; Vívian 

Nunes Costa; Letícia Ferreira da Silva. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jessica_mykaella@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Para um número cada vez maior de pacientes, os serviços de emergência são a 

porta de entrada para o sistema de saúde e uma fonte essencial de tratamento, quando não a única 

opção. Dessa maneira, o atendimento pré-hospitalar tem significativa importância no manejo e 

transporte desses pacientes, garantindo qualidade na assistência médica. OBJETIVOS: Elaborar 

uma revisão bibliográfica que aborde a atuação da enfermagem no atendimento às emergências 

psiquiátricas METODOLOGIA: O levantamento bibliográfico foi realizado no banco de dados 

LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde), SCIELO (Scientific Electronic 

Library Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Banco de Teses da CAPES, no período de 

1999 a 2012. Para tanto, utilizaram-se como descritores os termos: serviços de emergência 

psiquiátrica, serviços de saúde mental e enfermagem psiquiátrica, sendo selecionados os artigos 

originais, que estavam disponíveis na íntegra. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Serviços de 

emergências psiquiátricas constituem unidade central para o funcionamento adequado de redes 

de saúde mental, tanto pelo manejo de situações de emergências, como pela regulação da rede em 

que se insere. Os serviços de emergências psiquiátricas relacionam-se com todos os serviços 

hospitalares e extra-hospitalares, possibilitando a organização do fluxo das internações e evitando 

sobrecarga da rede de saúde mental. Os serviços de urgência ocupam um lugar tão estratégico 

quão problemático na rede de saúde mental, pois estão no último nível antes da internação 

psiquiátrica. Isso coloca a atuação dos profissionais de enfermagem em uma posição privilegiada 

no tocante à percepção de problemas, ao desenvolvimento de estratégias mais resolutivas e a 

tomadas de decisões pertinentes durante o fluxograma do usuário nos diversos níveis da rede, 

servindo como instrumento para evitar internações desnecessárias. A participação da enfermeira 

na estruturação dos serviços, desenvolvimento de ações educativas e gerenciamento desta 

modalidade de atenção ainda requer um esforço organizado para sua ampliação. É necessário 

expandir a atuação da equipe de enfermagem; mas estender-se à organização e gerenciamento do 

atendimento como o Suporta Básico à Vida, acrescentando um novo olhar aos serviços de APH e 

propondo nova distribuição de autoridade e responsabilidade para todos os envolvidos no 

funcionam CONCLUSÃO: Evidenciou-se que as dificuldades que os profissionais de 

enfermagem enfrentam no atendimento pré-hospitalar às emergências psiquiátricas são de várias 

naturezas, como o manejo às suas limitações para atingir seus objetivos de exercer suas funções 

dentro de uma rede integrada de serviços de saúde mental com eficiência e eficácia, bem como 

oferecer cuidados baseados em evidências. Os desafios são imensos e os questionamentos são de 

alta complexidade, e esses elementos são mais um estímulo para a produção de conhecimentos 

científicos. 
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AVALIAÇÃO EM FAMÍLIAS DE CASAIS SORODISCORDANTES PARA HIV/AIDS: 

ABORDAGEM FAMÍLIAR À LUZ DO MODELO CALGARY 
 

Lia Bárbara Silva Sousa; Atilla Maria Albuquerque Machado; Ana Carla de Sousa Oliveira; 

Liduína Dayse Roca Maranhão; Adeliane Souza Freire; Cristhian Farias Ferreira Muniz; 

Francisca Mayara Brasileiro Gomes.  

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: liabarbara15@yahoo.com.br  

 

INTRODUÇÃO: A Aids surgiu durante o início da década de 80, sendo causada por um vírus, 

denominado pela sigla de HIV, tendo tomado proporções mundiais com casos registrados em todo 

o mundo. Vários são os problemas trazidos pelo diagnóstico de HIV/Aids, sofrendo os portadores 

preconceitos que se apresentam em diferentes esferas, indo da sociedade, perpassando pela 

própria família e indo até a dos profissionais da saúde. Neste estudo, optamos por trabalhar o 

HIV/Aids na perspectiva das famílias de casais sorodiscordantes, pois a sorodiferença ainda é 

pouco abordada pela literatura. OBJETIVOS: O estudo tem como objetivos: avaliar a estrutura, 

desenvolvimento e dinâmica da família de casais heterossexuais sorodiscordantes para HIV/Aids.  

METODOLOGIA: Utilizamos o modelo descritivo-exploratório com abordagem qualitativa, 

tendo como referencial teórico o Modelo Calgary de Avaliação da Família. O estudo foi realizado 

junto ao Centro de Infectologia de Sobral/CE e no domicílio dos casais. Em uma população de 6, 

trabalhamos com 3 casais, que aceitaram participar do estudo e eram domiciliados na sede do 

município. Foi utilizado, como instrumento de pesquisa, questionário estruturado, abordando a 

estrutura familiar, contexto, compreensão e convívio com a doença. A análise se deu por meio de 

categorização. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Concluímos que a alteração da dinâmica 

familiar existe e é tanto menor quanto maior for o sigilo do diagnóstico; há a busca por apoio em 

instituições de iniciativa pública, Centro de Infectologia, e ONGs, como no Centro de 

Convivência Madre rosa Gatorno, constituindo-se os mesmos relevantes para o tratamento; os 

profissionais que trabalham em saúde ainda não estão preparados para a abordagem a esta 

clientela, sendo comum, ações com ausência de ética; o conhecimento dos clientes quanto a sua 

patologia mostrou-se inconsistente, fruto da deficiência das ações de educação em saúde. 

CONCLUSÃO: A relevância deste trabalho está voltada ao apoio aos casais soropositivos 

discordantes. A compreensão do conhecimento que os pacientes tem acerca da doença é muito 

importante para o desenvolvimento de práticas assistenciais dirigidas a este público. 
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A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E PRÁTICAS INTEGRATIVAS NA SAÚDE DA 

MULHER 

 

Jaqueline Soares da Silva; Alexsandra Xavier do Nascimento; Camilla do Nascimento Jordão; 

William de Oliveira Ribeiro; Andreza Graciete da Silva Felinto. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jaqueupe@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A cada ano mais pessoas buscam utilizar o sistema de práticas integrativas em 

saúde como opção principal ou como coadjuvante no tratamento das doenças e na promoção da 

saúde. Atribui-se tal tendência à limitação do modelo biomédico mecanicista em atender as 

necessidades do ser humano de maneira integral. Na saúde da mulher, as consequências dessa 

racionalidade evidenciam-se através da medicalização do corpo feminino e na violência 

institucional. O conhecimento produzido ou referenciado reforça os aspectos biológicos em 

detrimento de outras dimensões do ser humano. Essa lógica é facilmente evidenciada nos livros 

e periódicos que tratam da saúde da mulher como, por exemplo, na expressão “mecanismo do 

trabalho de parto”. Nesse sentido a inclusão de temas que provoquem discussões e reflexões sobre 

as racionalidades que sustentam os modelos de atenção à saúde e nesse relacionando a saúde da 

mulher, poderá produzir profissionais com uma perspectiva diferenciada em termos de 

integralidade e holismo. A discussão sobre as racionalidades em saúde na formação profissional 

bem como sobre as práticas integrativas é recente no Brasil. Sobretudo na graduação, momento 

oportuno para a construção do raciocínio clínico. OBJETIVOS: Relatar a opinião dos alunos de 

enfermagem sobre o curso de introdução às práticas integrativas, com ênfase no cuidado a saúde 

da mulher, vivenciado no segundo semestre de 2012. METODOLOGIA: O curso introduziu 

temas sobre racionalidades em saúde e práticas integrativas com foco em saúde da mulher 

perfazendo 20h, sendo distribuído em cinco encontros de quatro horas por semana, produziu-se 

ainda ao fim das atividades, um manual de práticas integrativas abordando alguns problemas de 

saúde na mulher a partir de uma revisão integrativa. As entrevistas foram realizadas com auxilio 

um de um roteiro temático e gravadas. Posteriormente foi realizada a transcrição e a análise de 

conteúdo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados apontam para uma boa aceitação do 

curso pelos alunos por oportunizar uma reflexão crítica sobre a racionalidade moderna vigente 

bem como apresentar diferentes percepções e possibilidades de cuidado a saúde. Desvenda alguns 

pressupostos da racionalidade biomédica como a ênfase na doença que perpetua a medicalização 

do corpo feminino. Algumas ideias conflituosas frente às teorias de base dessas práticas ficaram 

evidentes na narrativa de alguns sujeitos como dogmas religiosos e o cientificismo que 

possivelmente dificultaram a apreensão dos temas discutidos. CONCLUSÃO: Por fim é 

necessário construir uma cultura na universidade que dialogue com diversas racionalidades em 

saúde. A formação profissional é um momento oportuno para debates epistemológicos, para essa 

construção e para reconhecimento do lugar da mulher noutras racionalidades em saúde. A 

inserção destes temas nas universidades ainda é muito insipiente. Há necessidade de um maior 

investimento na formação sujeitos que cuidem de sujeitos e não da doença, de uma nova bioética, 

uma cultura de paz. 
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A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO PALIATIVO NA EVOLUÇÃO CLINICA DO 

CÂNCER GÁSTRICO: UM ESTUDO DE CASO. 

 

Josiane da Silva Gomes; Renata Morais Rocha; Andressa da Rocha Evangelista; Ricardo Parcelle 

Cardoso Pacifico; Francisco Wagner Rios Filho; Samia Maria Ribeiro. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: josianegomes4@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Segundo o Instituto Nacional do Câncer- INCA (2012), relata que o câncer 

gástrico apresenta-se na forma de três tipos histológicos. Cerca de 65% dos pacientes 

diagnosticados com câncer de estomago tem mais de 50 anos. No Brasil, esses tumores aparecem 

em terceiro lugar na incidência entre homens e em quinto, entre as mulheres. OBJETIVOS: O 

presente estudo de caso teve como principal objetivo realizar um tratamento paliativo ao paciente 

portador de câncer gástrico. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, com abordagem 

qualitativa com ação paliativa, onde a coleta de dados foi realizada no Centro de Saúde da Família 

(CSF), no bairro Dom Expedito de Sobral – CE, no período de Agosto à Outubro do ano de 2012, 

respeitando-se os princípios éticos e legais. Fora realizadas visitas ao CSF, para juntamente com 

a enfermeira e Agente Comunitário de Saúde (ACS), a escolha do sujeito do estudo. Sendo 

indicado o portador com câncer gástrico, devido a descoberta recente da patologia. O usuário, aos 

seus 52 anos desenvolveu a doença apresentando os seguintes sintomas: desconforto abdominal 

persistente, anorexia, náuseas, vômitos, perda de peso e melena. Com o surgimento desses 

sintomas, procurou por atendimento ao CSF e foi encaminhado a fazer hemograma completo para 

verificar presença de anemia e biópsia gástrica, apresentando ao resultado dos exames a 

confirmação do quadro clínico. Com isso, foram realizados cuidados paliativos, quanto às 

orientações: aconselhamento de uma alimentação saudável livre de alimentos gordurosos, o uso 

do tratamento medicamentoso em horários corretos, um ambiente saudável e realização de exames 

regulares. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com os cuidados paliativos prestados ao paciente 

com câncer gástrico foram observados o alivio dos sintomas e consequentemente proporcionou 

uma melhora na sua qualidade de vida, aumentando a sobrevida digna ao paciente, pois com os 

cuidados prestados os benefícios são de estabilização da doença. Portanto, a equipe 

multiprofissional desempenha um importante papel na prevenção e cuidados do câncer gástrico, 

pois essa equipe fornece informações, sobre a doença e as consequências caso o abandono ao 

tratamento. CONCLUSÃO: A equipe multiprofissional no atendimento ao paciente com câncer 

gástrico deve avaliar o indivíduo de modo holístico, considerando que a atenção da família é 

importante na evolução clínica. Portanto é importante a busca pela qualidade de vida como um 

ponto prioritário no decorrer do tratamento. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS DADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, 

NO CONTROLE DA HANSENÍASE ATRAVÉS DAS VISITAS DOMICILIARES. 

 

Luivânia Lopes Santos; Sandra Cecília de Souza Lima; Danielle Pereira Dourado; Amony Lopes 

Bezerra Vinute; Lilian Raquel de Lima Santos; Michelle Santos Macêdo; Joyciane Lino dos 

Santos Lopes. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: lunurse3@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença transmissível causada pelo Bacilo de Hansen. 

Transmite-se de uma pessoa para outra através das vias respiratórias e pelas gotículas de saliva. 

O contato direto e prolongado com o doente em ambientes fechados e com pouca ventilação 

aumenta as chances da pessoa se infectar. A doença tem progressão lenta, podendo aparecer os 

primeiros sinais nos contatos entre dois a cinco anos. Os principais sinais e sintomas da doença 

são: manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas com alterações de sensibilidade; 

surgimento de nódulos abaixo da pele; diminuição ou queda de pelos, especialmente as 

sobrancelhas; falta ou ausência de sudorese no local, pele seca. Podem aparecer dores, 

formigamento, cãibras e dormência nos membros superiores e inferiores devido ao acometimento 

de alguns nervos. OBJETIVOS: Capacitar e orientar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

a realizar o controle da hanseníase, nas suas micro-áreas de atuação, através da educação 

permanente em saúde, identificando um possível caso da doença. METODOLOGIA: Foi 

realizada uma reunião com todos os profissionais para discutir os principais problemas das micro-

áreas e a partir daí foi verificada que a hanseníase foi citada como algo prioritário, então a equipe 

realizou e até o momento continua com a educação permanente em saúde capacitando os ACS 

para o reconhecimento de um possível caso de hanseníase na comunidade através das visitas 

domiciliares. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após o processo de educação permanente em 

hanseníase, percebemos maior sensibilização e atuação dos ACS no encaminhamento dos casos 

suspeitos a Unidade Básica de Saúde, facilitando o diagnóstico ou descarte da doença. 

CONCLUSÃO: Através da captação precoce de um caso de hanseníase, podemos enquanto 

equipe de Saúde da Família, instituir a terapêutica necessária, evitando sequelas e rompendo a 

cadeia de transmissão da doença. 
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PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS CONSUMIDORES PARNAIBANOS DE 

AGUARDENTE ALEMÃ E MOTIVOS DE SUA UTILIZAÇÃO NA DIETA 

 

Brenda Andreia da Silva Santos; Ana Cristina Miranda Ballalai; Elijones Galeno Félix; Fabrina 

Oliveira Almeida Monte Coelho; Marlene Sidonio de Melo. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: brenda.ma@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Aguardente Alemã® ou “tintura de Jalapa” é fabricada a partir de duas 

espécies intituladas Operculina alata e Operculina macrocarpa ou ainda a partir de uma 

associação entre elas e sua utilização, traz como efeitos, uma melhora no funcionamento 

intestinal, no sistema respiratório, na amenorreia e até nas lesões cerebrais de causas diversas, 

dentre outros, sendo apenas o primeiro deles com comprovação científica. OBJETIVOS: Este 

trabalho objetivou traçar o perfil socioeconômico da população consumidora da Aguardente 

Alemã® e correlacioná-lo com as causas para a utilização do produto. METODOLOGIA: Para 

a coleta dos dados, utilizou-se um questionário estruturado, contendo 12 perguntas objetivas 

referentes ao perfil dos consumidores, bem como sobre os motivos da utilização da aguardente e 

suas formas de uso. Participaram do estudo 110 (cento e dez) consumidores, sendo 72 (setenta e 

dois) do sexo feminino e 38 (trinta e oito) do sexo masculino, todos abordados em 02 (dois) Postos 

de Saúde da cidade de Parnaíba-PI. O levantamento de dados foi realizado no mês de março do 

ano de 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo revelou que a ingestão da aguardente 

é maior no sexo feminino. Quanto ao grau de escolaridade, verificamos que a maioria dos 

participantes eram analfabetos e tem renda mensal de 1 a 3 salários mínimos. Com relação aos 

motivos de utilização, a cefaléia foi a finalidade especifica mais citada e a indicação familiar é o 

maior meio de propagação do uso. CONCLUSÃO: Talvez pelo fato da maior população 

consumidora da Aguardente Alemã® ser de baixa renda e com baixo grau de instrução, os 

indivíduos acreditem nos “efeitos milagrosos” deste medicamento, o que também pode ser 

explicado pela transmissão familiar dessas informações. Contudo, ainda existem poucos estudos 

científicos que comprovem seus reais benefícios, devendo este ser alvo para novas pesquisas que 

venham a evidenciar sua verdadeira eficácia. 
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ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA (TENS) NO CONTROLE 

DA DOR PÓS-QUIMIOTERAPIA 

 

Jefferson Marques Sousa Ferreira; Jefferson Rodrigues Amorim; Igor Almeida Silva; Lígia 

Carvalho de Figueirêdo; Marcos Apollo Costa da Silva; Nuã Edwar Vieira de Alencar; Ramon 

Felipe Monteiro. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jeffersonmarquessousa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O câncer constitui-se como um crescimento desordenado de células que se 

multiplicam rapidamente, determinando a formação de tumores que podem invadir outros tecidos 

e órgãos por disseminação direta e/ou pelas vias linfáticas e sanguíneas. Cerca de 50% das pessoas 

com câncer apresentam dor durante o tratamento, sendo 10% a 15% com intensidade significativa 

já no estágio inicial. Com o aparecimento de metástases, isto é, a capacidade que um tumor 

maligno tem de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes formando tumores secundários, a 

prevalência de dor aumenta de 25% a 30% e, nas fases avançadas da doença, de 60% a 90%. O 

TENS é um aparelho com dispositivo de estimulação que emite correntes elétricas através da 

superfície intacta da pele por meio de pequenas placas condutoras de borracha especial de silicone 

impregnada com carbono, que são fixadas à pele com adesivo próprio, ou fita adesiva, é um 

recurso utilizado na prática clínica para o alívio sintomático da dor, com o objetivo de excitar as 

fibras nervosas. OBJETIVOS: Revisar de forma sistemática a bibliografia relacionando o TENS 

no controle da dor pós-quimioterapia METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão sistemática 

nos bancos de dados Scielo, Pubmed e Medline entre os anos de 2008 a 2013. Os descritores 

utilizados foram: “TENS”, “dor” e “quimioterapia” de acordo com o DeSC nos idiomas Inglês e 

Português. Foram excluídos artigos que não apresentam relevância com o tema, não estejam 

disponíveis artigos completos e que não contemplaram o período analisado. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Selecionou-se 5 artigos que contemplaram os critérios de inclusão. Revisando os 

artigos notou-se que o uso TENS, além de ser usado no controle de dores no complexo 

osteomioarticular ele também foi efetivo na redução tanto de náuseas, quanto vômitos ao ser 

aplicado em concomitância com as drogas quimioterápicas. Embora os artigos tenham exposto 

que o uso desse equipamento não seja comum nessa área, sabe-se que o TENS promove efeitos 

analgésicos com sua estimulação elétrica, mas o mecanismo de ação pelo qual a estimulação 

controlaria ocorrência de náusea e/ou vômito ainda é desconhecido, porém existe a hipótese de 

que a estimulação da pele em baixas frequências ativaria as fibras alfa e beta, responsáveis pela 

transmissão da sensação de tato, influenciando assim os neurotransmissores e promovendo, 

consequentemente, a inibição da secreção de ácido gástrico e a normalização do funcionamento 

gástrico. CONCLUSÃO: Os artigos analisados expuseram os benefícios da utilização no TENS 

no controle da dor após o tratamento quimioterápico. 
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PERCEPÇÃO DE PUERPERAS SOBRE À ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

PRESTADA AO BINÔMIO MÃE-FILHO EXPOSTOS À SÍFILIS. 

 

Laiany de Sousa Oliveira; Roberta Caroliny de Paiva Firmino; Silvana de Sousa Lima; José Tadeu 

de Oliveira Filho; Alicequel Ferreira Gomes de Paiva; Fernanda Maria Carvalho Fontenele 

(orientadora). 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: laianys-oliveira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Sífilis enquadra-se em um grande problema de saúde pública, apesar de 

tantas discussões e trabalhos para reduzir essa doença ainda constitui-se um agravante na 

sociedade mundial. Das Unidades Federativas, o Rio de Janeiro (9,8por 1.000 nascidos vivos), 

Ceará (6,8), Sergipe (6,7), Alagoas (5,9), Rio Grande do Norte (5,4) e Pernambuco (4,9) 

apresentaram as maiores taxas de incidência em 2011 (BRASIL,2012). Devido ao grande número 

de sífilis no Ceará e a atuação em grupos de extensão e pesquisa é relevante trabalhar no manejo 

dos neonatos após o nascimento, no controle da transmissão vertical e no cuidado com o recém-

nascido expostos à sífilis congênita dentro das maternidades, pois poderemos como profissionais 

de enfermagem prevenir essa doença e proporcionar qualidade de vida a esses indivíduos ou 

fortalecer a assistência prestada do serviço. OBJETIVOS: Descrever a percepção das mães 

acerca dos cuidados de enfermagem, no tratamento de seus filhos expostos sífilis congênita. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo exploratório com abordagem 

qualitativa, realizado em uma maternidade de um Hospital de grande porte da zona Norte do 

Ceará. Os sujeitos corresponderam as puérperas com diagnóstico de sífilis que tiveram seus filhos 

na instituição, foram escolhidas 10 (dez) puérperas. A análise de dados ocorreu no período de 

maio a agosto de 2012 por meio de uma entrevista semi estruturada e a análise dos dados a partir 

de categorias temáticas proposta por Minayo 2004. A pesquisa foi pautada nos princípios da 

Resolução 196/96 e atendendo às exigências éticas e científicas. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os questionamentos feitos nas entrevistas com puérperas com sífilis, emergiram 

as seguintes categorias: I. Orientações sobre a sífilis e suas complicações, II. Orientações de como 

cuidar do bebê e III. Sentimentos das puérperas no tratamento dos recém nascidos expostos à 

sífilis, Revelando: ansiedade, medo, alienação e falta de autonomia sobre o tratamento dos recém 

nascidos com sífilis ou expostos a essa infecção. CONCLUSÃO: Constitui-se um desafio 

implantar e promover uma assistência de enfermagem qualificada e os processos de educação em 

saúde, e humanização, para cuidado e o olhar integral ao cliente. Portanto é essencial que tenham 

mais profissionais da área de enfermagem e mais capacitação destes, para com os clientes, 

desenvolvendo estratégias de ensino para que possam abstrair o medo e ansiedade e dar mais 

autonomia e segurança para puérperas, com seus filhos expostos à sífilis, contribuindo para a 

terapêutica do binômio mãe e filho. 
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ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA DE JOVENS USUÁRIOS DO CAPS-AD: ATUAÇÃO DO 

ENFERMEIRO 

 

Layanne Maria Araújo Farias; Andressa da Rocha Evangelista; Maria Júlia Alexandrino Oliveira; 

Cryslany Portela de Aguiar; Ana Irys Bezerra de Sousa; Antônia Neyliane Carneiro Torres; 

Francisca Lopes de Souza. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: layaneipu@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é um período de grande vulnerabilidade para o uso de 

substâncias psicoativas. As drogas de abuso são substâncias consumidas por qualquer forma de 

administração, que altera o humor, o nível de percepção ou o funcionamento do sistema nervoso 

central. A principal estratégia de atenção à saúde com relação ao consumo de álcool e outras 

drogas é o Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de usuários de álcool e outras drogas 

(CAPSad) que utiliza as estratégias de redução de danos enquanto ferramentas nas ações de 

prevenção e promoção da saúde. O enfermeiro tem papel importante na relação de ajuda, mediante 

escuta atenta ao usuário e à família, sendo fundamental para que possam esclarecer as dúvidas 

acerca da temática, bem como a possibilidade de oferecer uma assistência integral e de qualidade. 

Diante desse contexto, faz-se necessária o seguinte questionamento: Como o enfermeiro atua na 

assistência às famílias de jovens usuários do CAPSad? OBJETIVOS: Conhecer o que tem sido 

publicado sobre a atuação do enfermeiro na assistência a família dos usuários do CAPSad, e 

identificar as formas de atuação do enfermeiro junto às famílias dos mesmos. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma revisão integrativa realizada por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

utilizando todas as bases de dados disponíveis no período de novembro de 2012. Optou-se por 

realizá-la em seis etapas. Realizou-se buscas através dos descritores: Relações familiares, saúde 

mental e enfermagem. Inicialmente foram encontradas 67 publicações. Como critérios de 

inclusão: artigos completos, disponíveis na íntegra, ser do tipo artigo científico, publicado entre 

o período de 2008 a 2012 e idioma português. Os critérios de exclusão foram: relatos de 

experiências, teses e dissertações. Após aplicação dos critérios obteve-se 24 artigos científicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Evidenciou-se que a produção científica concentra-se na 

região Nordeste e Sudeste, com ênfase no estado Rio Grande do Norte, e que há necessidade de 

maior produção e divulgação de forma mais generalizada sobre a temática e suas interfaces com 

os enfrentamentos dos jovens. O enfermeiro foi o profissional que mais publicou sobre tais 

temáticas nos periódicos pesquisados, o que era de se esperar dada a especificidade destes 

periódicos. Evidenciamos que é discreta a participação de outros profissionais da área da saúde e 

da educação pesquisando em conjunto com enfermeiros. Visto isso, percebe-se a importância da 

terapia em família e para os jovens que fazem uso abusivo de drogas. Dentro do contexto da 

terapia familiar, pode-se destacar a importância da atuação do enfermeiro e de outros profissionais 

de saúde no processo saúde-doença dos usuários do CAPSad assim como da família desses 

indivíduos. CONCLUSÃO: O papel do enfermeiro na assistência à família dos usuários implica 

em relacionar todos os fatores sociais, econômicos, culturais e psicológicos, não apenas em lidar 

com as situações de saúde e doença, mas também interagir com situações que auxiliem a 

integridade familiar. 
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QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA: UMA MELHORIA 

PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

Evaldo Eufrásio Vasconcelos. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: evaldo.vasconcelos@saude.ce.gov.br 

 

INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde lançou em 1994, o Programa Saúde da Família, uma 

estratégia de redirecionamento da atenção à saúde, baseada nos princípios do SUS, promovendo 

a reestruturação da atenção primária e o enfoque da atenção na família e no meio em que ela vive, 

incorporando o princípio da vigilância à saúde e o trabalho em equipe (SILVA, 2002). A estratégia 

para melhoria da formação dos trabalhadores do Programa Saúde da Família surge com os Cursos 

de Especialização em Saúde da Família. Como enfermeiro da Estratégia Saúde da Família há 10 

anos e 3 anos no Posto de Saúde Constância de Sousa Muniz na vila Paraguai em Cruz-Ce, 

percebemos a necessidade de formação específica para melhoria das práticas assistenciais, sendo 

que a participação no Curso de Especialização em Saúde da Família veio suprir essa carência. 

OBJETIVOS: Qualificar os trabalhadores do SUS, ao longo do Curso de Especialização em 

Saúde da Família para desenvolver suas atividades na Atenção Primária à Saúde. 

METODOLOGIA: As atividades propostas no curso e as experiências vivenciadas no Programa 

Saúde da Família constituíram a base dos portfólios de cada uma das disciplinas estudadas. O 

portfólio era o produto das discursões dos alunos em fórum, reflexões pessoais, referências 

consultadas na literatura bem como relato de experiências nas atividades desenvolvidas no campo 

de trabalho. O curso aconteceu no período de agosto de 2010 a setembro de 2011 na modalidade 

semipresencial, sendo o estudo dos módulos à distância e no final de cada unidade uma avaliação 

presencial. Desenvolvido pela UNISUS em parceria com UFC. Como resultado foi solicitado a 

apresentação das atividades de uma disciplina estudada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Portfólio – Saúde Mental e Violência. A reforma Psiquiátrica representa grande mudança de 

modelo em serviço de saúde no Brasil. Como viviam e eram tratados os doentes mentais na época 

manicomial não se configuram mais como modelo de atenção. Com a reforma e nova política de 

saúde mental, surgiram espaços mais humanizados voltados para o tratamento e mais ainda para 

a promoção da saúde da pessoa portadora de transtornos mentais como os CAPS e Residências 

Terapêuticas. Trabalhando com o PSF nas equipes matriciais, a nova política tem aproximado o 

doente e a família aos serviços de saúde, inclusive numa visão de prevenção e amparado por uma 

equipe multiprofissional. Surgem também as novas abordagens necessárias para o cuidado em 

saúde mental: o trabalho em grupo, a terapia comunitária, o trabalho com equipe matricial PSF X 

CAPS, revelando assim métodos práticos e modernos para se trabalhar uma assistência mais 

humanizada, valorizando e fortalecendo a nova política de saúde mental do SUS. CONCLUSÃO: 

O estudo dos módulos do Curso de Especialização em Saúde da Família contribuiu para 

aprofundar o conhecimento da política de Saúde Pública Brasileira, em especial a Estratégia 

Saúde da Família bem como qualificação para as atividades desenvolvidas na assistência aos 

ciclos de vida dos usuários do Programa Saúde da Família. 
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CAPOTERAPIA, A GINGA DA CAPOEIRA NA TERCEIRA IDADE: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Leyla Gerlane de Oliveira Adriano; Raíla Luany Nascimento Reis; Yrla Valéria Dantas Avelino 

Ulisses; Renan Santiago Soares. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: leylagerlane@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Há 11 anos, o capoeirista brasiliense Mestre Gilvan constatou que havia uma 

escassez de políticas públicas e de atividades específicas para a terceira idade. Nascia no Distrito 

Federal a capoterapia - capoeira adaptada para a terceira-idade - como modalidade lúdica, capaz 

de atrair pessoas e tirá-las do sedentarismo (LIMA, 2009). OBJETIVOS: Incentivar e encorajar 

o público alvo sendo a terceira idade a aderir à terapia da capoterapia. METODOLOGIA: Trata-

se de um relato de experiência vivenciado através de uma atividade educativa chamada de 

capoterapia. O cenário da experiência foi desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde de 

Teresina-PI, envolvendo discentes do 8° período do curso de Enfermagem, estas sendo 

supervisionadas pelo preceptor responsável. A experiência desenvolvida teve como foco o 

trabalho grupal com hipertensos e diabéticos no designo de estimular a prática desta e de atividade 

física em geral para que aprendam a viver com mais qualidade de vida. A proposta da experiência 

foi convidar um professor graduado em capoterapia, responsável pela prática da atividade, para 

realizar uma demonstração na qual em um primeiro momento expôs sobre a história da 

capoterapia e seus benefícios. Em seguida, as sessões de capoterapia realizada foram compostas 

de exercícios, combinações de movimentos, exercícios específicos, variação na percepção de 

informação e atividades calmantes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em uma primeira visão o 

que pôde observar nos idosos foi o grande interesse em conhecer a capoterapia, já que esta é uma 

atividade nova, bem aceita e que traz grandes benefícios. Após a ação executada na Unidade 

Básica de Saúde fomos acompanhar semanas seguintes os idosos no Centro Paroquial, onde 

acontecem as terapias e obtivemos grandes resultados. Os idosos relataram uma mudança de vida, 

começaram a ganhar autoconfiança e a rotina mudou para melhor. Relataram que diminuíram as 

dores lombares e cervicais, as enxaquecas, os níveis de glicemia e de colesterol, melhoraram as 

articulações, coisas mínimas que não conseguiam fazer já fazem com mais facilidade. Segundo o 

professor de Capoterapia, o processo de ensino e aprendizagem das técnicas e dinâmicas da 

capoterapia, os procedimentos e os exercícios são diferenciados de acordo com a fase de 

aprendizagem e andamento de cada participante do grupo. CONCLUSÃO: Viu-se que o objetivo 

dessa terapia deverá estar diretamente relacionado com as alterações decorrentes do processo de 

envelhecimento; assim as metas associadas à prática de exercícios devem ser; melhoria da 

qualidade de vida, retardamento das alterações fisiológicas, melhoria das capacidades motoras e 

benefícios sociais, psicológicos e físicos. A atividade física proporciona bem estar, além de 

proporcionar em alguns casos diminuição de peso corporal, aumento da flexibilidade, aumento 

da resistência e diminuição do uso de medicamentos. 
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O CUIDADO A IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Roberta Caroliny de Paiva Firmino; José Tadeu de Oliveira Filho; Laiany de Sousa Oliveira; 

Silvana de Sousa Lima; Laianny Teles Linhares; Elaine Cristina Marques Saboia.  

 

Eixo: Promoção da Saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: carolinymf@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A expectativa de vida dos idosos aumentou significativamente nas últimas 

décadas a nível mundial, ocorrendo uma inversão da pirâmide populacional, caracterizando um 

aumento da expectativa de vida e diminuição da natalidade, com o aumento da longevidade traz 

consigo maior prevalência das doenças crônicas e de dependências total ou parcial durante a 

realização de suas atividades (KÜCHEMANN,2012). A realidade de parcela significativa de 

idosos que vivem em instituições de amparo, em algumas vezes é de solidão e abandono por parte 

dos familiares, o que acaba repercutindo negativamente no íntimo e na identificação do processo 

saúde-doença dos mesmos. Este estudo justifica-se pela necessidade de haver mais atividades 

voltadas para a educação em saúde aos idosos institucionalizados, conscientizando os serviços de 

saúde sobre o tema abordado, para que se realizem mais atividades voltadas para o cuidado a esse 

público alvo. OBJETIVOS: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem na 

promoção da humanização da assistência de enfermagem com um grupo de idosos que residem 

em um abrigo na cidade de Sobral-CE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativo do 

tipo relato de experiência no qual procurou descrever a experiência vivenciada por acadêmicos 

de enfermagem na realização da sistematização da assistência de enfermagem juntamente com 

uma intervenção prática de educação em saúde com idosos que residem no Abrigo Sagrado 

Coração de Jesus que fica localizado no município de Sobral-Ceará. As atividades foram 

realizadas no mês de março de 2012 durante os estágios da disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica I. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No primeiro momento fizemos uma 

apresentação dos acadêmicos aos idosos, conhecemos a estrutura física da instituição e seus 

funcionários, depois fomos divididos em dupla para realizar a sistematização da assistência de 

enfermagem com um idoso fazendo acompanhamento dos mesmos durante uma semana. 

Finalizamos as atividades com uma confraternização no qual tivemos momentos de relaxamento 

com música e lanche. As atividades propiciaram aos idosos momentos de interação entre si e com 

os acadêmicos, no qual os mesmos contaram suas histórias de vida relatando também como foram 

morar no abrigo, demonstraram felicidade durante a realização das atividades. Percebeu-se que 

os idosos se sentiram felizes, valorizados e lembrados pela sociedade. CONCLUSÃO: Essa 

atividade foi de suma importância tanto para os idosos como para nós acadêmicos de enfermagem, 

já que os idosos hoje é uma crescente parte da população devido ao inverso da pirâmide 

populacional. Diante do exposto é necessário proporcionar uma qualidade de vida a população 

idosa ressaltando uma assistência humanizada com um olhar holístico aos idosos que vivem em 

instituições. Percebendo-se que além de atividades de promoção e prevenção da saúde, os mesmos 

também necessitam de atenção, carinho, atividades de lazer e de pessoas que os escutem e façam 

se sentir ouvidos. 
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ATIVIDADE EDUCATIVA SOBRE ORIENTAÇÕES POSTURAIS E 

ALONGAMENTOS EM CUIDADORES DE CRIANÇAS ESPECIAIS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Francisca Cirla Holanda; Anderlane Sara de Sousa Paiva; Ayrla Portela Aguiar; Letícia Gomes 

Saraiva; Karine Martins Nobre; Maria Aline Alves Pereira; Thays Passos Aragão Alves. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: cirla@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO: Nos dias atuais, problemas posturais têm sido considerados um sério problema 

de saúde pública, pois atingem uma alta incidência na população economicamente ativa, 

incapacitando-a temporária ou definitivamente para atividades profissionais. A percepção da 

pessoa sobre seu estado de saúde física e psicológica e sobre os aspectos não médicos de seu 

contexto de vida e, sobretudo qualidade de vida. Estes aspectos são importantes nas ações de 

promoção e prevenção, tratamento e reabilitação em saúde. A orientação postural tem como 

finalidade possibilitar à pessoa ser capaz de proteger ativamente seus segmentos móveis de lesões 

dentro das condições de vida diária e profissional, seja no plano estático ou dinâmico. 

OBJETIVOS: Melhorar a qualidade de vida do cuidador de crianças especiais. 

METODOLOGIA: A atividade foi realizada no mês de Abril de 2012, com cuidadores de 

crianças especiais da APAE de Sobral, localizada na Rua Maestro Acácio Alcântara, 231, Junco. 

Participaram da atividade 15 cuidadores, com faixa etária entre 27 e 42 anos, todos do sexo 

feminino. Foi desenvolvida uma ação educativa de orientações posturais do dia a dia como: 

atividades doméstica de lavar roupas e louças, varrer e passar a casa, como pegar objetos, e 

cuidados e orientações com a postura ao posicionar as crianças. Em seguida foi realizada 

alongamento com objetivo de restaurar a amplitude de movimento, prevenir encurtamento 

muscular, reduzir o risco de lesões e incentivar sua realização diariamente. Tivemos um momento 

de discussão sobre algumas dúvidas relatadas pelas participantes, em que os temas abordados 

foram posturas corretas de como fazer as transferências das crianças, dores no corpo e medidas 

preventivas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A ação teve uma resposta bastante satisfatória 

por parte dos participantes, pois os mesmos relataram a importância da abordagem no dia a dia 

deles e na melhora da sua qualidade de vida. Muitos são os problemas vividos por cuidadores de 

crianças com deficiência, como a falta de apoio familiar, o abandono do emprego e a carga 

excessiva de trabalho. Essas dificuldades resultam no surgimento de sobrecarga, que se reflete 

negativamente na saúde de cuidadores. Desta forma, acreditamos ser necessária a utilização de 

exercícios de alongamentos globais, prolongados e com baixo número de repetições 

anteriormente à realização de qualquer outra atividade física proposta. Isto pode permitir a 

manutenção da flexibilidade global do indivíduo e, consequentemente, um desempenho melhor 

nas atividades físicas. CONCLUSÃO: O estudo buscou mostrar a importância de orientações 

posturais e alongamentos através de atividades educativas, com foco principal cuidadores de 

crianças especiais, que sofrem um maior desconforto com sobrecargas em relação à coluna 

vertebral. Além disso, reduzem ou amenizam dores sentidas pelos cuidadores, seja nas suas 

tarefas diárias ou ao cuidar das crianças especiais, trazendo uma melhor relação com todos a sua 

volta. 
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TRATAMENTO DIETÉTICO: FERRAMENTA AUXILIAR NO CONTROLE DA 
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INTRODUÇÃO: A acne vulgar é considerada uma doença genético-hormonal autolimitada, de 

localização pilossebácea, com formação de comedões, pápulas, cistos, cuja evolução se dá ao 

processo inflamatório de maior intensidade, levando à formação de pústulas e abcessos, com 

constante êxito cicatricial. Essa patologia deve-se à interação dos seguintes fatores: aumento da 

produção de sebo, provocada pela estimulação androgênica das glândulas sebáceas; obstrução do 

ducto pilossebáceo resultante de uma hiperqueratose de retenção; proliferação do 

Propionibacterium acnes, um difteróide anaeróbio, residente normal do folículo pilossebáceo, 

produz ácidos gráxos livres irritantes da parede folicular distendida; inflamação. A acne pode ser 

melhorada, controlando hormônios e inflamação, os quais são influenciados pela dieta. 

OBJETIVOS: Devido aos inúmeros artigos publicados recentemente onde associam a dieta com 

a etiopatogenia da acne, este trabalho tem como objetivo revisar os meios de prevenção e 

tratamento da acne por meio da alimentação. METODOLOGIA: Foram pesquisados nos bancos 

de dados PubMed, Lilacs e SciELO artigos publicados nos últimos 10 anos relacionados a dieta 

como prevenção e tratamento da acne. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que essa 

patologia é causada principalmente pelo consumo de alimentos de alta carga glicêmica (CG) e 

produtos lácteos. Alta CG pode levar repetidamente à hiperinsulinemia aguda que por sua vez 

aumenta as concentrações livres de fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-I) 

estimulando o crescimento folicular epitelial e a queratinização. O leite e derivados, apesar de 

possuírem baixo índice glicêmico, elevam paradoxalmente os níveis de IGF-1, havendo aumento 

da secreção sebácea principalmente com a ingestão de leite desnatado. Além disso, é necessária 

à suplementação de zinco e retinol (vitamina A), já que pacientes com acne apresentam baixos 

níveis séricos desse mineral e da proteína ligadora do retinol. Assim como suplementação de 

ácidos graxos essenciais (AGEs), pois a incidência de acne mostra ser menor em indivíduos que 

consomem uma dieta à base de peixes ricos em AGEs, sendo que o ômega-3 é um inibidor dos 

leucotrienos B4, cuja inibição reduz a produção de sebo e melhora a condição inflamatória da 

acne. A lactoferrina também é eficaz no tratamento da acne por reduzir triglicerídeos da camada 

lipídica da pele atenuando os sintomas da acne e diminuindo a produção de sebo quando 

adicionada ao leite fermentado. CONCLUSÃO: Diante dos resultados nota-se que a alimentação 

é fundamental no tratamento e prevenção da acne vulgar. Dessa forma, é necessário um maior 

controle no consumo de leite, seus derivados e alimentos de alta CG, porém vitamina A, zinco, 

AGEs e lactoferrina podem ser úteis para a melhora dos sintomas dessa dermatose. 
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IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NO BRASIL, SUAS MORBIDADES E 

PROBLEMAS ASSOCIADOS À INSTITUCIONALIZAÇÃO: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 
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Machado Cabral dos Santos; Rafael da Silva Machado; Samara Sousa Vasconcelos Gouveia. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 
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INTRODUÇÃO: A população idosa no Brasil vem crescendo de forma acelerada nos últimos 

anos e a vulnerabilidade a processos patológicos aumenta com o avanço da idade, contribuindo 

para maior incidência de morbidades em idosos. Com este aumento da população idosa no Brasil, 

tem-se visto um crescimento significativo das Instituições de Longa Permanência, os chamados 

asilos, que muitas vezes não cumprem com suas funções e acabam favorecendo o aparecimento 

dessas morbidades e o prejuízo às atividades de vida diária desses idosos. OBJETIVOS: 

Descrever a situação de saúde de idosos institucionalizados no Brasil, trazendo as principais 

morbidades que acometem tal população, afetando suas atividades de vida diária. 

METODOLOGIA: O estudo foi uma revisão crítica qualitativa da literatura, na qual foram 

utilizados 40 artigos, pesquisados na base de dados Medline, SciELO, Lillacs e Google 

Acadêmico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As instituições de longa permanência para idosos 

podem produzir isolamento, inatividade física e mental, diminuindo, consequentemente, a 

qualidade de vida. O aumento progressivo na expectativa de vida implica aumento da morbidade 

por doenças crônicas não transmissíveis resultando em prejuízos na realização das atividades de 

vida diária e consequentemente aumento da dependência desses idosos. Os idosos são 

institucionalizados ainda com um nível de autonomia bastante elevado e o aumento da 

inatividade, pela comodidade induzida pelo ambiente, reduz a aptidão física e consequentemente, 

aumenta o risco de quedas, a morbidade e a mortalidade. CONCLUSÃO: A institucionalização 

aumenta o nível de incidência de morbidades. Diagnostica-las e trata-las produz benefícios, 

auxiliando na manutenção da autonomia dessa população idosa. 
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ESTUDO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR IDOSOS QUE PODEM 

DESENCADEAR REAÇÕS ADVERSAS CUTÂNEAS 

 

Tamyres de Andrade Macêdo; Maria Deusa de Sousa Neta; Miguel Florindo de Castro Neto; 

Laynne Hellen de Carvalho Leal; Lívia Queiroz de Sousa; Amanda Tafysa de Andrade Macêdo; 

Rivelilson Mendes de Freitas. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 
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INTRODUÇÃO: Reação adversa ao medicamento (RAM) é qualquer reação indesejável ou 

nociva e não intencional que surge com a utilização de um medicamento em doses normalmente 

utilizadas. Entre as principais reações adversas medicamentosas, as cutâneas (RAMc) constituem 

20-35% dos efeitos secundários dos fármacos e surgem em 2-3% dos usuários hospitalizados, 

além de motivarem 1% das consultas e 5% dos internamentos em dermatologia. OBJETIVOS: 

Realizar o levantamento dos fármacos que podem desencadear reações adversas cutâneas, 

utilizados por idosos de uma instituição de longa permanência da cidade de Teresina, Piauí. 

METODOLOGIA: Identificação da presença de medicamentos que podem causar reações 

adversas cutâneas presentes nos prontuários de todos os idosos do abrigo Casa São José durante 

o acompanhamento farmacoterapeutico realizado no período de fevereiro a maio de 2013. Para 

classificação dos medicamentos foi utilizada pela metodologia WHO-ATC (World Health 

Organization – Anatomical Therapeutic Chemical). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Partindo 

da análise dos prontuários, obteve-se um total de 34 idosos sendo 17 do sexo masculino e 17 do 

sexo feminino sendo um total de 92 medicações dessas 47 medicações continham em suas bulas, 

a possibilidade de ocorrência de reações adversas cutâneas. Em relação ao percentual das 

principais reações adversas cutâneas que os medicamentos identificados podem desencadear 

estão, Síndrome de Stevens-Johnson com 19,2 %, erupção cutânea 12,8%, necrólise epidérmica 

tóxica com 11,7%, prurido com 11,7 %, reações urticariformes com 9,5% e fotossensibilidade 

com 5,3%. Já quanto à distribuição percentual dos grupos de medicamentos presentes nos 

prontuários que podem causar reações adversas cutâneas, de acordo com a classificação ATC, os 

anti-inflamatório não esteroidal 10,6%, antidepressivos 10,6%, antipsicóticos 8,5%, 

betabloqueadores 6,3%, antibióticos 6,3%, ansiolíticos 4,2%, antifúngico 4,2%, Inibidores da 

enzima conversora de angiotensina 4,2%, diurético 4,2%, corticosteroides 4,2%, relaxante 

muscular 4,2% e outros 34% . CONCLUSÃO: As reações alérgicas fazem parte de uma fração 

importante dos eventos adversos decorrentes da exposição a medicamentos e de seu potencial de 

morbimortalidade. Torna-se importante enfatizar a necessidade de e a inserção do farmacêutico 

em todos os âmbitos da saúde, principalmente a fim de investigar a presença dessas reações 

adversas cutâneas e realizar a notificação das mesmas realizando assim ações de 

farmacovigilância. 
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TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA 

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Núbia de Sousa Oliveira; Jandira Assunção Marques da Silva; Aline da Cruz Oliveira. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

 

INTRODUÇÃO: No modelo biomédico ainda permanece a visão biológica do homem, e o 

conhecimento médico ainda é visto de forma predominante sobre as demais áreas (AZEVEDO; 

PELICIONE, 2011). No entanto atualmente há uma crescente demanda por medicinas e terapias 

complementares e a sua progressiva aceitação por profissionais de saúde é fato relativamente 

recente (ANDRADE et al; 2010). Regido pelas portarias Ministeriais nº 971, em 03 de maio e nº 

1.600, de 17 de julho, ambos do ano de 2006, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPCI) do SUS e aprovações do 

Pacto pela Saúde, onde se encontram a Medicina Tradicional Chinesa- Acupuntura - Homeopatia, 

Termalismo/Crenoterapia, Fitoterapia e Medicina Antroposófica e a Terapia Comunitária 

Integrativa (CORDEIRO et al; 2011). Atuando nas áreas da promoção e prevenção de agravos, 

buscando assim a manutenção e a recuperação do estado de saúde do indivíduo e baseando-se 

numa visão holística do homem, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares- 

PNPIC contribui para o fortalecimento dos princípios fundamentais do SUS: universalidade, 

equidade e Integralidade (BRASIL, 2006). OBJETIVOS: Identificar a Terapia Comunitária 

Integrativa como uma forma de buscar a melhoria da qualidade de vida dos usuários da Atenção 

Básica. METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura 

que será realizado através de consultas aos vários trabalhos científicos publicados em Bibliotecas 

Virtuais em Saúde (BVS). RESULTADOS E DISCUSSÃO: A Terapia Comunitária (TC) 

através das rodas de terapias é um espaço de fala, de escuta e de construção de vínculos, em que 

ocorrem trocas de experiências de vida, e os saberes são valorizados e partilhados de forma 

horizontal e circular. Nesse processo, todos se tornam corresponsáveis pela busca de superação 

dos desafios do cotidiano. Assim, cada pessoa passa a ser terapeuta de si mesma, a partir das 

histórias de vida que são relatadas (BARRETO, 2005). Os estudos revelam que nesses encontros 

o usuário é visto de forma integral; o olhar é voltado às suas necessidades, sendo percebido por 

todos os outros participantes e por uma equipe de especialistas que se faz presente, e que em 

seguida irão planejar uma assistência que venha suprir as necessidades individuais de cada 

paciente (SOUZA, et al 2011). As rodas de terapia além de possibilitar a troca de experiência e 

ajuda os participantes a superar sofrimentos e carência afetivas, conferindo competências e a 

sensibilidade de restaurar no outro aquilo que já faz seu conhecimento (BARRETO, 2008). 

CONCLUSÃO: Portanto diante dos resultados pode-se concluir que a Terapia Comunitária 

Integrativa inserida nos tratamento de saúde da Atenção Básica estimula a melhoria da qualidade 

de vida dos indivíduos à medida que contribui para superar os sofrimentos e as carências afetivas, 

para o estabelecimento de vínculos, para recuperar a autoestima, a autoconfiança e mudança nos 

hábitos de vida. 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome de Down é uma síndrome cromossômica resultante da trissomia 

do cromossomo 21, causando em seus portadores hipotonia, redução de força muscular, frouxidão 

ligamentar e retardo mental. Uma terapêutica que vem sendo utilizada no tratamento de 

portadores dessa síndrome é a Equoterapia, um método terapêutico que busca o desenvolvimento 

biopsicossocial, cognitivo e psicomotor do indivíduo por intermédio de práticas e atividades 

utilizando o cavalo como instrumento cinesioterapêutico. OBJETIVOS: Revisar de forma 

sistemática a bibliografia relacionando a Equoterapia com a qualidade de vida de pacientes com 

Síndrome de Down. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão sistemática nos bancos de 

dados Scielo, Pubmed e Medline entre os anos de 2008 a 2013. Os descritores utilizados foram: 

“Equoterapia Assistida”, “Qualidade de Vida” e “Síndrome de Down” de acordo com o DeSC 

nos idiomas Inglês e Português. Foram excluídos artigos que não apresentam relevância com o 

tema, não estejam disponíveis artigos completos e que não contemplaram o período analisado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Selecionou-se 8 artigos que contemplaram os critérios de 

inclusão. O tratamento da equoterapia se baseia no movimento do cavalo aplicado ao paciente, 

assim o trote do animal produz movimentos por todo corpo, trabalhando a parte da coordenação 

motora de formal global. Os artigos revisados expuseram de forma expressiva os benefícios da 

equoterapia na saúde do portador de Síndrome de Down. Além disso, a integração sensorial com 

jogos e brincadeiras estimula a comunicação de modo com ganho significativo da musculatura 

global, aumento do equilíbrio, flexibilidade e consequentemente a qualidade de vida dos 

pacientes. CONCLUSÃO: Os artigos expuseram efetivamente a equoterapia como um método 

eficaz no aumento da qualidade de vida de portadores de Sindrome de Down. 
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ESTUDO DE CASO COM PACIENTE PORTADOR DE HANSENÍASE DA UNIDADE 
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INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma Doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção 

causada pelo Mycobacterium leprae. Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de 

indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade); propriedades 

essas que dependem, sobretudo, de sua relação com o hospedeiro e do grau de endemicidade do 

meio, entre outros aspectos. O domicílio é apontado como importante espaço de transmissão da 

doença, embora ainda existam lacunas de conhecimento quanto aos prováveis fatores de risco, 

especialmente aqueles relacionados ao ambiente social. OBJETIVOS: Conhecer como é 

realizado o acompanhamento de um paciente com Hanseníase na Estratégia Saúde da Família 

(ESF). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso com observação estruturada e 

participante, onde para a elaboração do estudo foi necessário fazer um levantamento bibliográfico 

sobre o assunto. Este estudo foi realizado em um paciente com diagnostico de hanseníase. O 

cliente foi atendido no PSF III Ararinha na cidade de Varjota-Ceará, no ano de 2012 a 2013. Na 

obtenção dos dados para o desenvolvimento do estudo, foi utilizado informações coletadas do 

prontuário, através da observação e de uma entrevista com o paciente. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: P. C. F, 77 anos, Sexo: Masculino, casado, residente de Varjota, na Rua dos 

Tambores, bairro Acampamento, ocupação aposentado. Diante deste estudo foi observado que 

para se ter um prognostico proveitoso de hanseníase ou até mesmo qualquer outra doença, seja 

ela parasitaria ou não, a equipe de enfermagem exerce um papel fundamental, pois é ela que está 

diretamente ligada aos cuidados com o paciente, dando orientações e esclarecendo dúvidas. A 

parceria com a Agente Comunitária de Saúde (ACS) também mostra bons resultados, é com essa 

parceria que faz o acompanhamento da unidade de saúde ser mais efetivo, pois a ACS faz o 

acompanhamento domiciliar e a busca ativa de faltosos. Neste caso especifico percebe-se que o 

paciente em questão tem um entendimento muito bom sobre a doença que lhe atinge e que a 

relação PacienteXProfissional é bastante satisfatória, melhorando o convívio durante o tratamento 

e sendo este tratamento bem mais proveitoso. CONCLUSÃO: Considerando que o papel 

primordial da enfermagem é o cuidado humanizado, promoção e prevenção da saúde, nota-se que 

para se obter um prognostico de sucesso, a enfermagem bem como sua equipe deve considerar a 

comunicação, o relacionamento interpessoal e o acesso à informação, como fatores facilitadores 

do trabalho. Este estudo foi bastante proveitoso, pois nos proporcionou uma visão ampla de como 

se dá o acompanhamento efetivo de um paciente com hanseníase, mostrando as dificuldades 

encontradas pelos profissionais da atenção básica no acompanhamento nesse tipo de doença que 

embora pareça simples necessita de muita atenção e comprometimento tanto do paciente como 

dos profissionais. 
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INTRODUÇÃO: Segundo o Ministério da saúde (2011) o câncer do cólon e reto configura-se 

como o terceiro tipo de câncer mais comum entre os homens. Já para o sexo feminino, essa 

neoplasia é a segunda. A recuperação pós-operatória do paciente submetido à cirurgia de câncer 

cólon retal continua sendo um grande desafio para equipe multiprofissional. Dentre as 

complicações mais presentes encontra-se deiscência de parede abdominal e eviscerações. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), “cuidados paliativos são os “cuidados ativos 

e integrais prestados a pacientes com doença, progressiva e irreversível, potencialmente letal, 

sendo fundamental o controle da dor e de outros sintomas através da prevenção e do alívio do 

sofrimento físico, psicológico, social e espiritual”. OBJETIVOS: Atender as necessidades 

humanas básicas, através da aplicação do processo de enfermagem de Wanda Horta em um cliente 

portador de neoplasia de cólon, com complicações pós-operatória. METODOLOGIA: Para 

realização do estudo, foi delimitado o objeto e iniciada a coleta de dados, desenvolvidas mediante 

a aplicação de uma entrevista semidiretiva, observação e exame físico. Subsequente, houve 

análise das informações coletadas e a aplicação da sistematização da assistência. Este trabalho foi 

realizado de acordo com a resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Após a realização de todas intervenções terapêuticas e de enfermagem, o cliente 

continuou apresentando múltiplos sintomas e ausência de respostas ao tratamento curativo, 

evoluindo a óbito. A equipe de saúde mostrou-se motivada para um tratamento eficaz e buscando 

uma diminuição dos sintomas característicos da doença. A empatia e cuidado sistematizado foram 

norteadores para uma assistência adequada, protegendo a pessoa durante seu último período de 

vida com a finalidade de proporcionar um enfrentamento da doença e possibilitar o suprimento 

das necessidades humanas conforme a necessidade. O processo de uma morte tranquila, com 

diminuição da dor, agregando outras vertentes como espiritualidade, traz um consolo familiar 

diante da perda e a equipe profissional consegue prestar uma assistência completa e satisfatória. 

CONCLUSÃO: Por fim, o cuidado deve ocorrer durante toda assistência, mesmo em casos 

irreversíveis, sendo assim o profissional deve estar preparado para o enfrentamento da morte, 

tendo a compreensão que a morte faz parte do ciclo da vida e que o sistema necessita de uma 

assistência humanizada mesmo no momento terminal. Para que com esta compreensão, consiga 

efetivar o cuidado, minimizando os impactos de uma doença sem cura e ajudando a família no 

enfrentamento da perda de um ente querido. 
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TENTATIVA DE IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACUPUNTURA NA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE (UBS) CLEONICE RODRIGUES EM VITORINO FREIRE – MA: 
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Dutra Vilarindo; Danyelle Magalhães Bezerra. 
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INTRODUÇÃO: A acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde que aborda de modo 

integral e dinâmico o processo saúde doença, podendo ser usada isolada ou de forma integrada 

com outros recursos terapêuticos. Originária da medicina tradicional chinesa, a acupuntura 

compreende um conjunto de procedimentos que permitem o estímulo preciso de locais 

anatômicos definidos por meio da inserção de agulhas filiformes metálicas para promoção, 

manutenção e recuperação da saúde, bem como para prevenção de agravos e doenças (BRASIL, 

2006). Em 2004 após vinte e cinco anos de pesquisas em renomadas instituições do mundo, a 

OMS publicou o documento Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical 

trials, no qual expõe cientificamente a eficácia das técnicas de acupuntura para o tratamento de 

dores crônicas, afecções da pele, pulmonares, digestórias, endócrinas e dos órgãos do sentido. Em 

2006, o Ministério da Saúde aprovou a Portaria N° 971, a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, a qual legitima a prática 

acupunturista. OBJETIVOS: Relatar a tentativa de implantação de um Serviço de Acupuntura 

em uma UBS e demonstrar a importância e os benefícios obtidos. METODOLOGIA: Relato de 

experiência da tentativa de implantação de um Serviço de Acupuntura na UBS Cleonice 

Rodrigues no município de Vitorino Freire – MA. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida de pacientes com dores articulares crônicas, 

dismenorreia, cefaleias e artrite que atendia constantemente na UBS Cleonice Rodrigues, a 

médica da Estratégia de Saúde de Família(ESF), acupunturista Rosangela Alencar iniciou em 

Março de 2012 por conta e custos próprios um serviço de acupuntura dentro da UBS. Os pacientes 

eram selecionados de acordo com as consultas próprias da médica na UBS, nessas consultas os 

pacientes eram selecionados para a realização dos procedimentos na própria UBS, nos dias que a 

médica atendia. Nesses dias, antes de dar início às consultas normais, ela realizava a alocação das 

agulhas nos pacientes, após a inserção iniciava as consultas da ESF e uma técnica acompanhava 

os pacientes até a remoção das agulhas pela médica. Desse modo, observou-se uma diminuição 

no gasto de medicamentos na UBS e dos próprios pacientes, e principalmente uma melhora súbita 

na qualidade de vida dos mesmos, gerando aumento da demanda pelo serviço, além de uma 

aceitação social e dentro da própria UBS do serviço. Observando eficácia da iniciativa, a médica 

procurou a secretária de saúde com o objetivo da implantação do serviço com o apoio da prefeitura 

do município, porém antes de serem dadas respostas concretas houve mudança na gestão da saúde, 

levando-a a abordar o assunto com o novo secretário, porém ainda não obteve resposta. Mesmo o 

material sendo de baixo custo, a demanda pelo serviço foi grande impossibilitando a continuidade 

do serviço. CONCLUSÃO: A implantação de um Serviço de Acupuntura em uma UBS tem 

muitos benefícios para a própria UBS e principalmente para os pacientes cobertos por ela. 
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SEMELHANÇAS FARMACOLÓGICAS ENTRE AS ERVA-CIDREIRA (MELISSA 

OFFICINALIS L) E ERVA-CIDREIRA (LIPPIA ALBA): UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA DA LITERATURA. 

 

Valéria Bastos Gomes; José Jackson Coelho Sampaio; Frederico Emmanuel Leitão Araújo. 

 

Eixo: Práticas integrativas em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: vcbstar@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O uso de plantas medicinais como meio curativo e preventivo pode ser 

considerado tão antigo quanto o ser humano. A ampla tradição do uso de plantas medicinais, 

vinculados ao conhecimento popular, transmitido oralmente por gerações, foram durante séculos, 

os únicos agentes terapêuticos para o homem. OBJETIVOS: Esse estudo objetivou avaliar as 

evidências disponíveis na literatura sobre a ação farmacológica da erva cidreira Lippia Alba e da 

erva cidreira Melissa officinalis L. METODOLOGIA: A seleção dos artigos foi realizada nas 

bases: Scopus, PubMed, CINAHL, LILACS e Cochrane. A partir dos critérios de inclusão e 

exclusão, 15 (quinze) publicações foram incluídas no estudo. Os descritores utilizados foram 

“Lippia Alba”, “Melissa officinalis L” e “ação farmacológica” no período compreendido entre 

2000 a 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatou-se que as infusões de Melissa 

officinalis L são usadas em todo o mundo pela sua ação digestiva e analgésica. Como também, o 

óleo essencial da planta atua na parte do cérebro que controla o sistema nervoso central, induzindo 

ao sono. Já a Lippia Alba apresentou propriedades sedativas, carminativas e antiespasmódicas, 

sendo também incluída em algumas preparações farmacêuticas. Possui ação calmante e 

espasmolítica atribuídas ao citral, e uma atividade analgésica graças ao mirceno. A literatura 

também relata a importância da planta no tratamento do nervosismo e estados de intranquilidade. 

CONCLUSÃO: Conclui-se, portanto, que muitas propriedades farmacológicas idênticas são 

descritas para ambas (lippia Alba e Melissa), sendo a principal característica a atividade 

ansiolítica. Contudo, a erva cidreira (Melissa officinalis L), possui ainda atividade antioxidativa, 

antimicótica, antivirótico, principalmente sobre o Vírus Herpes Simplex causador do herpes labial 

e caxumba, e até mesmo como tônico revigorante da pele. 
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EIXO 2: 

 

“PROMOÇÃO DA SAÚDE” 

 

 

 

APRESENTAÇÕES ORAIS 
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“NÃO APRENDI A DIZER ADEUS”: MUSICOTERAPIA EM TERAPIA DO LUTO 

 

Patricia Carvalho Moreira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: patriciamoreirapsi1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A morte de um ente querido é uma das experiências mais estressantes para ser 

humano, por isso, a morte, de modo geral, a cultura ocidental lega à morte uma representação 

social ancorada em perda, separação, dor e sofrimento. Musicoterapia é mais que o uso de música 

com fins de relaxamento, distração, reflexão ou recurso lúdico. Em 1996, a Federação Mundial 

de Musicoterapia definiu musicoterapia como: ‘a utilização da música e ou seus elementos por 

um musicoterapeuta qualificado, para facilitar, promover a comunicação e saúde, desenvolver 

potencial e/ou restabelecer funções do indivíduo para que possa alcançar melhor integração intra 

e ou interpessoal, por extensão à Qualidade de Vida, pela prevenção, reabilitação ou tratamento’. 

O trabalho musicoterápico é um processo criativo, expressivo, e o trabalho de um musicoterapeuta 

é transformar conteúdos levados pelo paciente em “questões sonoras, instigando que elas sejam 

dinamizadas, também, de maneira musical” (FURUSAVA, 2003, p. 18). OBJETIVOS: Este 

trabalho apresenta as contribuições da musicoterapia clínica no cenário de um Capsi em Timon 

(Ma) como espaço que possibilitou a ressignificação da vida na elaboração do luto a partir do 

desenvolvimento da resiliência. METODOLOGIA: Foram utilizadas as técnicas básicas da 

musicoterapia, improvisação, recriação e musicoterapia passiva Bruscia (200), a partir do 

referencial teórico da Gestalterapia e com uso de instrumentos musicais artesanais. Aplicadas 

individualmente, em um paciente do sexo feminino, 16 anos de idade, enlutada por múltiplas 

perdas, no percurso do desenvolvimento de sua história de vida. As sessões aconteceram por 13 

meses, um encontro semanal com sessenta minutos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Observou-se que utilização da musicoterapia como prática interventiva em saúde mental, parece 

ter aproximado e integrado a paciente a sua vida social, familiar, contribuindo para a minimização 

de seu sofrimento psíquico e na ressignificação de sua vida. Ressignificar foi definido pela 

paciente como descobrir novos sentidos, novos olhares, nova visão de mundo de seu sofrimento. 

A expressão das emoções, sentimentos, pensamentos e comportamentos são acessados a partir da 

música como recurso e com uso de instrumentos musicais. CONCLUSÃO: Importância da 

musicoterapia para o tratamento, recuperação, reintegração social e no acesso as emoções, 

sentimentos e pensamentos, demonstrando que foram muitos os benefícios a paciente, como: 

aderência ao tratamento no capsi, redução de ansiedade, isolamento social, tristeza, da 

irritabilidade, do choro, e aumento da auto-estima, memória e da vontade de viver. A 

musicoterapia em saúde mental demonstrou ser o meio facilitador para elaboração do processo de 

luto e acesso a resiliência. 
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SERVIÇO SOCIAL NA ATENÇÃO BÁSICA: REVISITANDO E RESIGNIFICANDO O 

CONCEITO E OS CRITÉRIOS DA VISITA DOMICILIAR 

 

Adriana Lima Barros; Simone Maria de Sousa Silva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: adrianalima.barros@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A visita domiciliar se constitui numa ferramenta histórica de trabalho do 

assistente social. Desde os primórdios da profissão, a visita domiciliar tinha um caráter 

fiscalizatório, higienista e assistencialista. Presente em praticamente todos os campos de atuação 

do profissional de serviço social sua forma e critérios sofrem peculiaridades de acordo com seu 

lócus de trabalho. Na saúde, especificamente no NASF – núcleo de apoio à saúde da família, a 

visita domiciliar poderia no início dos trabalhos das equipes reforçar esse caráter fiscalizatória e 

ainda fortalecer uma imagem limitadora da atuação profissional. A fim de construir processos 

ampliados que dessem conta da integralidade dos usuários, princípio essencial à saúde, o serviço 

social juntamente com a equipe do NASF construiu algumas estratégias de enfrentamento da 

limitada visão das equipes do ESF sobre o NASF e sobre o trabalho do assistente social. 

OBJETIVOS: Refletir sobre o conceito, critérios e aplicabilidade da ferramenta visita domiciliar 

a partir do contexto de atuação do assistente social na equipe do núcleo de apoio à saúde da 

família. METODOLOGIA: Foram realizadas oficinas de matriciamento com as equipes de ESF 

para discutir a ferramenta visita domiciliar e pesquisa bibliográfica para aprofundamento do 

conceito, critérios e aplicabilidade a partir da realidade das equipes do ESF em relação com as 

equipes de NASF. A partir dos resultados das oficinas se construiu uma abordagem de trabalho 

para o uso da visita domiciliar. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Além do próprio conceito de 

visita domiciliar, da discussão do papel do NASF, um conceito esclarecedor para toda equipe do 

ESF e para a própria equipe do NASF foi o conceito da pirâmide da saúde, também trabalhado 

no matriciamento. A partir dele observou-se uma compreensão do ESF da necessidade de discutir 

casos de atendimento de maneira conjunta, exatamente porque muitas dimensões apareciam e 

eram problematizadas na própria discussão, antes mesmo da visita ser realizada mas possibilitanto 

a sua potencialização. Importa ainda considerar que todo esforço inicial de trabalhar com 

matriciamentos que ajudassem a refletir os processos de trabalho e fortalecer as pactuações 

construídas a partir daí foram questionadas pelas equipes do ESF. Em sua grande maioria as 

equipes consideravam tais ferramentas um desperdício do tempo dos profissionais. Um ponto 

peculiar é que essa resistência também se processou no interior da própria equipe do NASF e com 

o conjunto dos profissionais de serviço social, inicialmente em número de quatro. Ou seja, a visão 

arraigada de que não existem outras dimensões para o trabalho do assistente social, ou se existem 

não tem tanta relevância como as visitas domiciliares, torna essa reflexão ainda mais necessária. 

CONCLUSÃO: As visitas domiciliares se constituem hoje como um projeto, um espaço de 

vínculo ESF, NASF e comunidade. Ressignificar esse importante instrumento é também refletir 

melhor sobre o entendimento de saúde e suas particularidades no território em que se atua. 
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AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PARNAÍBA FRENTE ÀS DIRETRIZES DA 

POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Ana de Cássia Ivo dos Santos; Andressa Lima Ramos; Carmen Victoria Tude Rodrigues; 

Gracyanne Maria Oliveira Machado; Laís Nunes de Noronha; Luziane Cardoso Costa; Cyhnara 

Mesquita Cardoso. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: a.cassia.bio@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde. A Unidade Básica de Saúde (UBS) 

é destinada a prestar assistência contínua e qualificada a uma população adscrita, contando com 

uma equipe de saúde multidisciplinar, objetivando a criação de vínculo entre esses profissionais 

e a comunidade, sendo considerada a porta de entrada dos serviços de saúde em nosso país. 

OBJETIVOS: Verificar o funcionamento e a infra-estrutura de UBSs do município de Parnaíba-

PI de acordo com as recomendações da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

METODOLOGIA: Trata-se de estudo comparativo e descritivo, com abordagem qualitativa, 

realizada em quatro UBSs do município de Parnaíba-PI, escolhidas aleatoriamente. Os dados 

foram obtidos através de entrevista estrutura, realizada com quatro enfermeiras gerentes da ESF 

da cidade, após a anuência dos sujeitos pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e da 

observação direta da estrutura e funcionamento das UBSs. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

investigação da UBS foi baseada nos seguintes itens: Acessibilidade e a cobertura, características 

da equipe multiprofissional, como jornada de trabalho, quantidade de Agente Comunitária de 

Saúde (ACS) por equipe, quantidade de famílias por ACS, a estrutura física e a tecnologia 

apropriada e condições de trabalho seguindo os pressupostos da Política Nacional de Atenção 

Básica (2012) e no Manual de Estrutura Física da UBS (2008). Constatou-se que cada UBS estava 

inadequada para pelo menos dois desses itens. Os pontos mais agravantes observado na pesquisa 

dizem respeito ao não cumprimento da carga horária de trabalho preconizada de todos os 

profissionais e a instalação improvisada da UBS, fatores que comprometem a qualidade dos 

serviços oferecidos. CONCLUSÃO: Diante das inadequações observadas nas UBS pode-se 

concluir que para maior benefício da população e melhor desempenho da Estratégia Saúde da 

Família conforme os princípios e diretrizes gerais da atenção básica há necessidade de estímulo 

financeiro, técnico e político à rede básica de saúde no país, além de um maior comprometimento 

dos profissionais envolvidos nesse processo nas três esferas de atenção. 
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AÇÃO MULTIDISCIPLINAR VIVENCIADA POR ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE SOB A PERSPECTIVA DO SUS, COREÁU (CE). 

 

Alefe Albuquerque Cunha; Francisca Hérica Albuquerque; Brena Geyse Rocha Arruda Soares; 

Juliana Cavalcante Aragão Carneiro; Olindina Melo; Galiana Cristina; Elis de Sousa 

Albuquerque. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: aalefe_@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Coreaú, um município localizado na zona Norte do Ceará, com 

aproximadamente 21.300 habitantes, possui 10 Unidades Básicas de Saúde com 6 equipes de 

saúde da família, vem exercendo suas práticas de promoção à saúde. Bem como, o grupo 

integrante da saúde (Enfermeiras, Agentes Comunitárias de Saúde, Fisioterapeutas, 

Fonoaudiólogos, Técnicos de enfermagem) e estudantes do curso de Farmácia das Faculdades 

INTA vivenciou momento de mobilização social com o intuito de promover à saúde, assim como 

divulgar a população a atuação do profissional farmacêutico na perspectiva do SUS. 

OBJETIVOS: Este trabalho tem o objetivo de relatar este momento que aconteceu no município 

de Coreaú (CE). METODOLOGIA: Inicialmente houve planejamento da intervenção “IV 

SAÚDE E BEM ESTAR” pelos profissionais da Estratégia Saúde da Família e Secretaria 

Municipal de Saúde. Em seguida articulação destes com os acadêmicos com o intuito de promover 

suporte e momento de aprendizagem, sob a supervisão da coordenação de Extensão. Divulgação 

pelos meios de comunicação. O evento ocorreu durante uma manhã e próximo ao mercado público 

devido à concentração de pessoas, participaram 53 acadêmicos de Farmácia e outros estudantes 

(enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e educação física) foram feitos momentos de 

sensibilização quanto aos fatores de risco para obesidade; teste de glicemia; tipagem sanguínea; 

aferição de Pressão Arterial Sistêmica (PAS); Índice Massa Corpórea (IMC); temperatura; dicas 

de alimentação saudável; exercícios físicos e teste de resistência à respiração. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Resultou com 384 usuários atendidos, sendo que 94 pessoas estavam com o índice 

glicêmico entre 79,0 a 104,1mg/dL; 107 pessoas se encontravam na faixa de 104,2 a 187,1mg/dL; 

demais se encontravam na faixa de 187,2 a 310 mg/dL, mostrando assim um elevado nível 

glicêmico, ou seja, 50% das pessoas avaliadas. Assim como, 150 indivíduos avaliados, 

aproximadamente 40% apresentavam sinais e sintomas de hipertensão, os demais apresentaram 

pressão arterial controlada, sugere-se ser devido à atuação das equipes de saúde nas Unidades 

Básicas de Saúde. Quanto ao índice de massa corpórea, cerca de 30 indivíduos apresentavam 

índice acima de 30 Kg/m2 (obesidade grau I) e relataram hábitos alimentares considerados não 

saudáveis. CONCLUSÃO: Conclui-se a necessidade de um trabalho contínuo pelos gestores da 

saúde no acompanhamento dos usuários portadores de doenças crônicas, envolvimentos de várias 

categorias profissionais garantindo a integralidade das ações e participação dos acadêmicos de 

forma multidisciplinar exercendo sua atuação na promoção da saúde e prevenção de agravos. 
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O MÉTODO DE PAULO FREIRE NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA PROPOSTA DE INCENTIVO A 

REALIZAÇÃO DE AÇÕES BASEADAS NA AUTONOMIA DO SUJEITO 

 

Ana Osmarina Quariguasi Magalhães Frota ; Ana Jéssica Silveira Rios; Ianna Oliveira Sousa; 

Maria Adelane Monteiro da Silva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: osma_rina@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A mudança nos processos pedagógicos tem se tornado frequente e importante 

para o bom êxito das atividades educativas. Na saúde, reconhecer a participação do outro e 

corresponsabilizar para o alcance da promoção da saúde são tarefas difíceis, mas não podem 

deixar de serem estimuladas, principalmente entre estudantes da área da saúde. Dessa forma, o 

Método Paulo Freire surge como alternativa importante para viabilizar essas práticas. 

OBJETIVOS: Relatar experiência de vivência do Método Freireano com acadêmicos envolvidos 

em pesquisa e extensão da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. METODOLOGIA: 

Relato de experiência descritivo e qualitativo. Os sujeitos foram acadêmicos de Enfermagem e 

Educação Física da UVA, no município de Sobral-CE. A vivência aconteceu em oficina realizada 

no mês de março de 2013, no grupo de pesquisa e extensão Saúde da Mulher. Os dados foram 

coletados a partir de observações diretas registradas em diário de campo. Foi utilizado o círculo 

de cultura como estratégia para realizar a vivência sobre o método freireano. A oficina aconteceu 

em três momentos, acolhida com dramatização de algumas etapas do método, explanação do que 

é o círculo de cultura e finalização com a participação do grupo no círculo, nesse momento foi 

utilizado uma temática para exemplificar o método. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O uso do 

método Paulo Freire, em destaque o círculo de cultura, é uma técnica interessante na abordagem 

com grupos, pois proporciona um espaço de diálogo levando aos participantes a momentos de 

reflexão, exposição de suas opiniões e sentimentos e aborda temas de interesse do grupo. O 

método consiste de três momentos, a investigação temática, a tematização e a problematização, 

com uma avaliação do momento. No círculo há o animador que organiza e coordena o grupo. Ao 

se trabalhar com grupo é necessário um momento de acolhida para integração e descontração. 

Para os acadêmicos, desenvolver educação em saúde utilizando o método favorece uma visão 

mais ampla do conhecimento dos sujeitos, facilita a abordagem do tema, que passa a ser um 

diálogo, não havendo uma verticalidade de transmissão de informações, pois todos participam do 

processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para aumentar a autonomia dos sujeitos. É válido 

ressaltar que a maneira na qual os participantes ficam dispostos, em círculo, favorece a interação 

e participação de todos. Para Paulo Freire (1992), educação é comunicação, é diálogo, na medida 

em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 

significação dos significados. Isso remete à interdisciplinaridade, tornando a discussão mais rica 

e uma maior produtividade do conhecimento. CONCLUSÃO: O uso do Método como estratégia 

para realizar educação em saúde estimula o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos, 

estimulando-os ao diálogo, troca de conhecimentos, questionamentos. Observou-se durante a 

vivência que essa didática instiga-os a buscar novos conhecimentos e a interagir mais com o 

próximo. 
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PROCESSOS EDUCATIVOS NA PROMOÇÃO DE SÁUDE: UMA PERCEPÇÃO 

ESTIGMATIZADA ACERCA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PELA ÓTICA DA 

COMUNIDADE 

 

Antonio Ciro Neves do Nascimento; Larisse Sousa Silva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: cironascimento@bol.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho tem por objetivo verificar concepções da comunidade 

referente aos serviços desenvolvidos pelos profissionais de uma equipe de Estratégia Saúde da 

Família (ESF) acerca de ações educativas e promoção de saúde. A Educação em Saúde é a base 

da ESF, antes denominada PSF (Programa Saúde da Família), adotando ações educativas que 

vislumbram um modelo de saúde fundamentado na prevenção. As ações educativas, 

desenvolvidas através de práticas pedagógicas adequadas, podem influenciar hábitos, valores e 

crenças, mudando a vida da comunidade e melhorando as condições de saúde e qualidade de vida, 

No entanto, a população pouco conhece ou desconhece totalmente o processo de educação em 

saúde, tendo como ponto principal a saúde curativa. OBJETIVOS: Verificar concepções da 

comunidade referente aos serviços desenvolvidos pelos profissionais de uma equipe de Estratégia 

Saúde da Família (ESF) acerca de ações educativas e promoção de saúde. METODOLOGIA: A 

metodologia utilizada neste trabalho será exploratória, se fará através da observação em campo 

(Unidade de Saúde da Família), utilizando instrumentos necessários para tal prática, assim 

podendo aliar as pesquisas bibliográficas com fatos concretos observados. Aplicaram-se 

questionários semi-estruturados aleatoriamente junto a pessoas de uma comunidade na cidade de 

Parnaíba/PI que é assistida pela equipe da Estratégia Saúde da Família. Com base nos 

questionários, os dados foram tratados através de análise de conteúdo. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A aprendizagem nesse contexto é muito mais significativa à medida que o novo 

conteúdo é incorporado às estruturas do conhecimento do individuo e adquire significado para ele 

a partir da relação com seu conhecimento prévio. De acordo com Ausubel (1982) a teoria da 

aprendizagem significativa é um processo no qual uma nova informação relaciona-se com um 

aspecto relevante da estrutura do individuo, ou seja, este processo envolve a interação da nova 

informação com uma estrutura cognitiva do individuo. No entanto para que tal aprendizagem 

ocorra é essencial à presença da simbologia, ou seja, deve existir algum aspecto específico 

relevante (uma imagem, um símbolo, um conceito, um exemplo) que se relacione de alguma 

maneira com a estrutura cognitiva já formada no individuo. São realizadas atividades na 

comunidade atividades tais como reuniões e palestras educativas junto a escolas e grupos 

específicos como gestantes, diabéticos e hipertensos, consultas médicas e de enfermagem, 

aplicação tópica de flúor, escovação supervisionada, vacinação, visitas a domicílio, pesagem de 

crianças, aferição de pressão arterial, caminhadas e teste de glicemia justamente para desmistificar 

o pensamento curativista junto a população. CONCLUSÃO: Com base nas informações 

levantadas, observa-se que comunidade pesquisada compreende e valoriza em parte o trabalho 

dos profissionais da Estratégia Saúde da Família, vê equipe como uma ferramenta fundamental 

para o desempenho das atividades realizadas na comunidade acompanhadas de um atendimentode 

qualidade. 
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Apresentação: Oral 
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INTRODUÇÃO: A promoção da saúde sugere que os indivíduos desenvolvam estilos de vida 

saudáveis e melhore as ações de autocuidado, obtendo uma melhoria na qualidade de vida. Os 

adolescentes constituem um grupo importante para participar desse processo, uma vez que 

necessitam de informações e estão dispostos a mudanças. Porém, promover a saúde do 

adolescente requer estratégias que estimule a participação dos mesmos. Nesse contexto, a internet 

aparece como o meio de comunicação que vem sendo mais utilizada pelas pessoas de maneira 

geral, principalmente os adolescentes, propiciando um meio de busca de informações e de 

comunicação. Mesmo admitindo o potencial educativo das tecnologias, verifica-se que a escola e 

os meios tecnológicos de comunicação e informação caminham em paralelo. Assim, a web rádio 

AJIR configura-se em proposta de aproximação da educação, comunicação e saúde. 

OBJETIVOS: Descrever a experiência do uso da tecnologia web rádio AJIR como estratégia de 

promoção da saúde de adolescentes. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

descritivo e qualitativo, realizado em uma escola pública de Sobral-CE, com adolescentes do 7° 

e 8° ano. A coleta de dados foi a partir das observações participativas e diretas nas intervenções 

grupais, descritas em um diário de campo. A vivência aconteceu de março a maio de 2013. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A transmissão do programa Em Sintonia com a Saúde, através 

da web rádio AJIR, ocorre semanalmente, promovendo um espaço de discussão de assuntos 

relativos à educação em saúde. A dinâmica do programa ocorre a partir do momento em que os 

alunos conectam-se pelo computador ao site e ao bate-papo da web rádio AJIR, em seguida as 

orientações em saúde tem início através do estabelecimento de um diálogo entre locutor e 

escolares, assim, paralelamente ao recebimento das informações, os alunos enviam suas perguntas 

para os cuidadores da web via MSN, que respondem as mesmas de uma forma simples e objetiva 

durante a transmissão do programa. Essa permuta de comunicação possibilita aos alunos uma 

participação plena da web, estabelecendo um processo de interação, uma vez que os sujeitos 

passam dialogar sobre suas dúvidas e questionamentos com os especialistas. Dessa forma, a 

educação em saúde associada à comunicação instiga os indivíduos a pensar, a desenvolver o senso 

crítico, a criatividade, por meio de atividades em que os possibilite se expressarem, produzir e 

buscar conhecimentos. CONCLUSÃO: Considerando-se a adolescência como período de 

vulnerabilidade, as orientações em saúde realizadas durante a transmissão do programa são claras 

e objetivas, visando uma comunicação com os ouvintes baseada na prevenção de doenças e 

promoção da saúde. Por tudo isso, as informações sediadas durante a web rádio almejam a 

formação de sujeitos autônomos e conhecedores do seu processo saúde-doença. 
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INTRODUÇÃO: Mais do que pré-conceituar algo, julgar e desclassificar o que não conhece é 

uma atitude que minimiza o respeito para com o outro. Ações hostis e propositalmente 

humilhantes fazem o ser humano sentir-se rejeitado e pequeno diante de situações do convívio 

social. Esta prática denomina-se de bullying. Fante (2005) ao discorrer sobre o assunto, afirma 

que trata-se de um fenômeno que cresce no mundo inteiro e causa sofrimento por aqueles que são 

vítimas. Pessoas expostas às repetitivas humilhações, ameaças e apelidos maldosos são 

diretamente afetados em grau psicológico, provocando afastamento do meio do convívio, tendo 

como consequências as grandes tragédias conhecidas pela sociedade. Sabendo que a escola é o 

local onde se preconiza o ensino da Língua Portuguesa aliando a norma padrão com o estudo da 

gramática normativa e assim, corroborando com a ideia disseminada de que falar corretamente é 

falar de acordo com as normas gramaticais, é visto um claro preconceito com as variações 

linguísticas tão presentes no vocabulário do alunado das instituições. A fuga da norma culta 

padrão da gramática tradicional desqualifica a Língua Portuguesa popular e seus falantes, 

ocasionando os preconceitos linguísticos e fomentando o bullying no ambiente escolar. 

OBJETIVOS: • Refletir sobre a prática de bullying através do preconceito linguístico e as 

consequências no processo de ensino-aprendizagem. METODOLOGIA: Classifica-se no 

método hipotéticodedutivo. Faz uma abordagem tanto quantitativa quanto qualitativo através do 

processo descritivo-explicativo e usa a técnica do questionário com alunos de 9º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública municipal da cidade de Parnaíba/PI. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Há a necessidade de se pensar a língua como um conjunto heterogêneo e 

dinâmico, pois com o tempo e a continua variação, esta sofre mudanças que, em geral, não estão 

presentes nas prescrições que são apresentadas nas Gramáticas Normativas, as quais utilizadas de 

forma impositiva pelo professor acabam tornando o aluno um mero receptor. A visão dicotômica 

entre língua e linguagem faz com que pessoas sejam julgadas segundo seu modo de falar e ainda 

pior, são condenados ao sofrimento imediato e constante. É a prática do fenômeno bullying que 

está ligada diretamente com o preconceito linguístico, ou seja, a não aceitação da diferença 

linguística, em que ocorre com a rejeição a variedades e concretiza-se na desqualificação de 

pronúncias, de construções gramaticais e de usos vocabulares pelo senso comum. Alunos, que 

constantemente sofrem com o preconceito lingüístico em sala de aula, inibem-se de socializar no 

contexto escolar dificultando assim o processo de ensino-aprendizagem. CONCLUSÃO: A 

língua tem um valor comunicativo além da necessidade de estabelecer uma relação de confiança 

com o aluno que, ao entrar em uma sala, não se sinta oprimido e desestimulado a aprender, mas 

sim completo. Por em situações de comunicação o conhecimento e oportunidade de escolha do 

uso de sua língua. 
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INTRODUÇÃO: A não realização da visita domiciliar durante a primeira semana de vida do 

neonato a fim de prestar cuidados ao próprio recém-nascido e a puérpera, identificar as reações 

na família com a chegada do novo integrante, pode trazer uma série de dificuldades tanto de ordem 

biológica como afetiva entre o trinômio mãe-filho-família. Partindo dessa lógica, em que o 

cuidado é algo indissociável da prática de enfermagem, seja no ambiente hospitalar ou na atenção 

primária em saúde, temos como objeto deste estudo o cuidado de enfermagem ao neonato no 

contexto domiciliar. OBJETIVOS: analisar o cuidado prestado pelo enfermeiro ao neonato no 

contexto domiciliar METODOLOGIA: Estudo descritivo exploratório com abordagem 

qualitativa por no nosso entendimento ser o melhor recurso metodológico para contemplar o 

problema do estudo e ainda realizamos a interpretação dos resultados à luz da Teoria da 

Universalidade e da diversidade do cuidado cultural de Madeleine Leininger, sendo os dados 

coletados através de entrevista com 10 enfermeiros da Estratégia Saúde da Família de Teresina. 

O estudo obedeceu aos critérios éticos da resolução 196/96 aprovasdo pelo comitê de ética da 

UFPI sob protocolo CAAE 0476.0.045.000-11 RESULTADOS E DISCUSSÃO: observamos 

que muitos enfermeiros destacam que quando tomam conhecimento que a criança nasceu, 

principalmente através do ACS, até que seja agendada e executada a visita domiciliar, o neonato 

já vai está com mais tempo de nascimento. No entanto é visível o compromisso dos profissionais 

em realizarem os cuidados no domicílio mesmo após o período recomendado.Com a visita 

domiciliar o mundo vivido pela criança se abre para o enfermeiro, e aí, visualizando a dinâmica 

familiar, o enfermeiro aproxima-se da realidade da família, conhecendo melhor as possibilidades 

para cuidar dela. A visita domiciliar abre o espaço para o enfermeiro buscar maior compreensão 

das relações familiares. A visita domiciliar é sem dúvidas o instrumento que permite de maneira 

singular a interação dos sistemas de cuidado popular e profissional proposto por Leininger, pois 

é um momento que os pressupostos de sua teoria interagem favorecendo que três grandes eventos 

possam acontecer.S Eventos estes defendidos por Leininger como sendo a preservação ou 

manutenção do cuidado cultural, ou seja, a forma que o cuidado é prestado e considerado por 

ambos os sistemas de conhecimento; a acomodação ou negociação do cuidado cultural, para 

aqueles cuidados que necessitam de alguma modificação para que seja aceito tanto pelo sistema 

popular como o profissional; e a repadronização ou reestruturação do cuidado cultural, momento 

que acontece em ambos os sistemas de conhecimento, ou seja, profissional (enfermeiro) e popular 

(família) passam a reestruturar o cuidado de forma a ser perpetuado através da cultura 

CONCLUSÃO: A visita domiciliar é o instrumento utilizado pelos enfermeiros para a prestação 

dos cuidados aos recém-nascidos no domicílio, e este momento é utilizado para uma melhor 

integração com a família e troca de conhecimentos. 
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INTRODUÇÃO: As causas externas configuram um problema de saúde pública no Brasil, 

causando forte impacto na morbimortalidade da população. As intoxicações exógenas compõem 

este quadro, com repercussões importantes para o campo da saúde, devido aos agravos 

provocados e à necessidade de atendimentos nos serviços de saúde. As intoxicações podem ser 

acidentais ou intencionais, e especialmente pelo fácil acesso, baixo custo e eficácia, algumas 

substâncias tem sido utilizadas com considerável frequência para as tentativas de suicídio. Por 

isso, destaca-se a importância de ações de vigilância em saúde, com o intuito de investigar com 

maior aprofundamento esta realidade. OBJETIVOS: Este estudo objetiva caracterizar as 

notificações compulsórias de tentativas de suicídio por intoxicação exógena, no município de 

Teresina-PI, delineando os principais aspectos do seu perfil epidemiológico. METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo descritivo de análise dos atendimentos notificados de tentativas de suicídio 

por intoxicação exógena, realizado a partir do banco de dados (Sinan Net) referente ao ano de 

2012, do município de Teresina-PI. As informações foram tabuladas e processadas no programa 

Epi_Info e a análise realizada por meio da distribuição de frequências (características dos 

indivíduos vítimas, agente tóxico, circunstância da exposição). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Em 2012, foram notificados 144 casos de tentativas de suicídio por intoxicação 

exógena violência, no município de Teresina-PI. Do total, 70,1% das pessoas que buscaram 

atendimento nos serviços de saúde por esta motivação eram do sexo feminino e 29,9% do sexo 

masculino, 16,0% da faixa etária de 10 a 19 anos, 81,9% de 20 a 59 anos, e 2,1% de 60 anos ou 

mais. A raça negra (preta + parda) representou 75% das pessoas atendidas e a raça branca 

representou 18,1%. Quanto à situação de trabalho, 39,6% foram em pessoas desempregadas, 

16,7% em autônomos, 12,5% em pessoas regularmente empregadas, 10,4% em situação ignorada 

de trabalho, 4,9% em aposentados e 15,9% em outras situações. Em relação ao agente tóxico, 

59,1% das tentativas de suicídio por intoxicação exógena foram através do uso de medicamentos, 

20,4% utilizaram raticida, 8,0% dos casos utilizaram agrotóxicos de uso agrícola e 5,1% tentaram 

suicídio utilizando produtos de uso domiciliar. CONCLUSÃO: O estudo descreve o perfil 

epidemiológico dos casos atendidos de tentativas de suicídio por intoxicação exógena, atendidas 

nos serviços de saúde de Teresina. A vigilância das causas externas possibilita uma aproximação 

à realidade destes agravos, dimensionando os atendimentos motivados por violências 

autoprovocadas, através dos registros de intoxicação exógena, a caracterização dos seus dados, 

permitindo ainda o planejamento e desenvolvimento de programas e ações específicas. 
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INTRODUÇÃO: A incidência da sífilis cresceu significativamente nas últimas décadas, o que 

representa um sério problema de Saúde Pública. É particularmente preocupante o aumento de 

casos em mulheres em idade fértil, posto que durante o ciclo gravídico, a sífilis exerce grande 

impacto na viabilidade fetal. Dentre os vários métodos de diagnóstico disponíveis, o teste não-

treponêmico VDRL é o mais utilizado no Brasil. Sabe-se que o maior entrave ao combate da 

sífilis tem sido a inabilidade de identificar as mulheres infectadas e submetê-las ao tratamento. 

Dessa forma, a realização do teste VDRL na primeira consulta pré-natal é fundamental para o 

diagnóstico precoce em grávidas. Em 1993 o Ministério da Saúde propôs o Projeto de Eliminação 

da Sífilis até o ano 2000, que não se concretizou. Assim, é importante avaliar se as gestantes 

testadas para VDRL no início do pré-natal apresentam menor taxa de transmissão vertical. 

OBJETIVOS: Verificar a relação entre a transmissão vertical de sífilis e o trimestre gestacional 

de diagnóstico positivo para VDRL em gestantes admitidas para pré-natal ou parto em uma 

maternidade da rede SUS no município de Teresina, Piauí METODOLOGIA: Foi realizado um 

estudo transversal retrospectivo dos prontuários de 30 puérperas com exame VDRL positivo, no 

período de 1º de janeiro de 2011 a 1º de janeiro de 2012, avaliando-se a correlação existente entre 

o trimestre de diagnóstico e a transmissão vertical utilizando a correlação “r²” de Pearson. Projeto 

aprovado pelo CEP: CAAE nº. 03766712.1.0000.5214 RESULTADOS E DISCUSSÃO: Existe 

uma correlação linear moderada e positiva (r: 0,42) entre o trimestre de diagnóstico e a taxa de 

transmissão vertical. Os principais fatores que determinam a probabilidade de transmissão vertical 

do Treponema pallidum são o estágio da sífilis na mãe e a duração da exposição do feto no útero. 

Assim, a correlação linear positiva entre o trimestre de diagnóstico e a taxa de transmissão vertical 

corrobora que quanto mais precocemente for feito o diagnóstico da sífilis na mãe, maiores as 

chances de intervenção, menor a duração de exposição do feto no útero e menor a probabilidade 

de transmissão vertical. A correlação obtida foi apenas moderada devido à escassez de dados 

acerca do tratamento materno nos prontuários. CONCLUSÃO: As taxas de sífilis congênita 

podem ser usadas como indicador de qualidade da assistência perinatal. Cada novo caso deve ser 

interpretado como uma falha no processo, visto que essa doença é totalmente evitável por meio 

de assistência pré-natal de qualidade. Apesar do esforço do Ministério da Saúde para a eliminação 

da sífilis congênita, os serviços da Atenção Básica tem falhado em fazer o diagnóstico precoce 

nas gestantes por falhas no pré-natal, desde o acolhimento até o acompanhamento, passando 

também por deficiências no preenchimento dos dados no prontuário e na coordenação desse 

cuidado. 
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INTRODUÇÃO: Malformações congênitas compreendem alterações na forma, estrutura e 

função a nível tecidual/celular, presentes antes do nascimento e surgem em qualquer fase do 

desenvolvimento. No Piauí, a frequência das internações hospitalares pediátricas reduziu na 

última década, embora as anomalias congênitas mantenham-se com prevalência constante nos 

motivos de internação, constituindo um problema de saúde pública, sendo que as do trato 

gastrointestinal são significativas causas de morte nessa população. Dentre elas, as anorretais são 

mais comuns, ocorrendo em 1 a cada 5.000 nascidos vivos. O ânus imperfurado é caracterizado 

pela ausência de abertura anal ou a persistência de uma membrana, e é tratada cirurgicamente na 

infância. OBJETIVOS: Objetivou-se relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem na 

assistência a um paciente ostomizado, enfocando principalmente educação em saúde voltada para 

o binômio paciente-família. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência partindo 

de estudo de caso, realizado em um hospital pediátrico de Teresina - PI, durante a disciplina de 

Saúde da Criança e do Adolescente da Graduação em Enfermagem da UFPI. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Realizou-se consultas de enfermagem com foco em educação em saúde aos 

ostomizados e familiares quanto a cuidados com pele, alimentação, vestuário, identificação de 

diagnósticos de enfermagem, intervenções quanto ao cuidado com o estoma, manejo de 

dispositivos (bolsa coletora) e tratamento da pele periestoma. Uma criança colostomizadaenfrenta 

várias modificações, os aspectos físicos estão relacionados com mudanças anatomofisiologicas 

intestinais que repercutem nos aspectos sociais, psicológicos e espirituais do paciente. Diante 

dessas alterações, a enfermagem deve buscar estratégias para atingir as demandas de cuidado 

desde a perda de um órgão quanto a consequente ausência de controle fecal e de eliminação de 

gases, além da perda de autoestima e autoconceito, resultante da alteração da sua imagem 

corporal, além da perda de status social, devido ao isolamento imposto pela própria pessoa. Os 

familiares precisam entender a importância de fazer os ajustes necessários para capacitar o 

paciente a lidar com as mudanças impostas pela ostomia. Logo, o processo de ensino para cuidar 

da colostomia é uma experiência desafiadora para a equipe de enfermagem, pois requer 

encorajamento, apoio e orientação para aprender a lidar com o estoma em seu dia-a-dia. 

Considerar as potencialidades e limitações de cada pessoa no ato de informar e educar é 

imprescindível para que a participação do paciente seja realmente efetiva. CONCLUSÃO: 

Assim, entende-se que o processo de cuidar em saúde deve ser desenvolvido de forma 

multidimensional, e no caso de paciente/crianças acometidas por malformações anorretais 

integralmente, elaboração de planos assistenciais devem estar voltados para o binômio criança-

família, pois o cuidado de enfermagem transcende o cuidado físico, estabelecendo atitudes 

humanizadas que facilitam a recuperação da criança e garantam assistência de qualidade. 
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INTRODUÇÃO: O Programa Saúde na Escola (PSE) vem contribuir para o fortalecimento de 

ações na perspectiva do desenvolvimento integral e proporcionar à comunidade escolar a 

participação em programas e projetos que articulem saúde e educação, para o enfrentamento das 

vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens 

brasileiros. OBJETIVOS: Promover vivência de diferentes práticas corporais, visando o 

intercâmbio interescolar através de ações saudáveis que estimulam prazerosamente as práticas 

esportivas na escola e na comunidade. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

do projeto “Sábado de Lazer nas Escolas”, realizado pelo Grupo Técnico Municipal do PSE (linha 

de ação de Promoção das Práticas Corporais e Atividade Física) numa parceria entre a FMS, 

SEMEC e SEDUC. O projeto foi realizado durante 07 sábados dos meses de agosto a novembro 

de 2012, em escolas municipais e estaduais de Teresina. Consistia em manhãs de lazer, onde 

foram desenvolvidas atividades esportivas, de dança, recreação e apresentações artísticas 

realizadas nas escolas. Foram selecionadas escolas sede para realização do projeto a fim de 

agregar escolas vizinhas (U. E Pequena Rubim; CAIC Renascença; Clube do Gari; Escola 

Marista; U. E. Domício Magalhães; E. M. Cacimba Velha e CETI Freitas Neto). Além de tais 

práticas, foram inseridas ações de educação e promoção da saúde (mensuração da PA e glicemia 

capilar, distribuição de kits de higiene bucal, orientações nutricionais, de higiene corporal, DST 

e saúde bucal, realizadas por profissionais da FMS e discentes do curso de odontologia, de 

enfermagem e de nutrição. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Mobilização de cerca de 2.000 

escolares; Distribuição de 4.000 panfletos com orientações de saúde de variadas temáticas; 

Intercâmbio interescolar de 36 escolas e incentivo a prática de atividade física, com o promoção 

de 7 modalidades esportivas/lazer por evento. Os participantes foram sensibilizados para adoção 

de comportamentos mais saudáveis e foi fortalecida a intersetorialidade e interdisciplinaridade, 

através da parceria entre FMS, SEDUC e SEMEC. O interesse, a receptividade e a interação entre 

atores da escola foram importantes para o sucesso do projeto. O principal desafio situa-se no 

interesse, na disponibilidade e no compromisso de assumir o PSE em Teresina. As ações isoladas 

e pontuais marcam o Programa na capital. Muitos obstáculos ainda precisam ser transpostos, em 

relação ao fortalecimento do vínculo entre a saúde e educação. CONCLUSÃO: O PSE apresenta-

se com potencia para efetivar o cuidado integral dos escolares. Os projetos planejados 

antecipadamente com a escola e articulados de forma intersetorial parecem ter maior impacto nos 

resultados. 
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INTRODUÇÃO: A promoção do aleitamento materno figura entre as intervenções viáveis, 

efetivas e de baixo custo que podem prevenir até 63% das mortes passíveis de ocorrer antes dos 

cinco anos de vida. A prática de amamentar crianças exclusivamente por seis meses reduz, dentre 

outros, o risco de infecções e previne déficits de crescimento. Além disso, traz benefícios para a 

saúde da mulher, tais como: estimula a regressão uterina; auxilia no retorno ao peso inicial; 

previne o câncer de ovário, útero e mamas; diminui o risco de a mãe sofrer hemorragia e anemia 

no pós-parto. Entretanto, o trabalho das mulheres fora de casa e o retorno às atividades escolares, 

têm sido apontado por vários autores como uma das principais causas para a não amamentação e 

o desmame precoce. A mulher trabalhadora e estudante, após licença maternidade, se deparam 

com a difícil missão de conciliar o aleitamento exclusivo com o trabalho remunerado e os estudos, 

o que requer disponibilidade materna para ser praticada com eficácia. Identificar os fatores que 

estejam interferindo nessa prática, dão suporte para que toda a equipe de saúde possa formular 

melhores estratégias de ação. Garantir a manutenção do aleitamento exclusivo até o sexto mês é 

garantir mais saúde e qualidade de vida para mãe e bebê. OBJETIVOS: Identificar os elementos, 

considerados pelo grupo em estudo, como dificultadores ou facilitadores para a condição de 

manutenção da lactação ou desmame após o retorno ao trabalho. METODOLOGIA: O trabalho 

foi uma pesquisa descritiva, quantitativa e bibliográfica. Foi realizado um questionário de 

perguntas fechadas, contendo questões acerca da idade, estado civil, renda familiar, grau de 

escolaridade, dentre outros. E uma entrevista onde foram abordadas questões relacionadas ao 

início da amamentação, duração da amamentação, dificuldades para amamentar após o retorno ao 

trabalho e/ou estudo, dentre outras, todas dentro da temática amamentação, trabalho e estudo. 

Após coleta dos dados, realizou-se a análise quantitativa das variáveis. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A maioria das entrevistadas tinha entre 18 e 25 anos. Com relação as estado civil, 

56% referiram ser casadas. 67% relataram estudar e trabalhar e 33%, somente estudar. 46% 

relataram o afastamento do filho por conta do retorno ao trabalho e/ou estudo, como maior causa 

dificultadora na manutenção da amamentação. Observamos que apesar das dificuldades relatadas, 

78% das mães conseguiram dar continuidade ao aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, 

provavelmente em função do nível de esclarecimento e apoio familiar relatado pelas entrevistadas. 

CONCLUSÃO: Conciliar trabalho, estudo e vida familiar é uma grande realidade na vida atual, 

e o apoio familiar é de suma importância para que se consiga de forma eficiente coordenar essa 

rotina. Os resultados deste estudo sugerem que as mulheres precisam estar bem orientadas acerca 

de como manter a lactação, mesmo depois de voltarem para suas atividades. E o incentivo 

constante deve ser realizado por toda a equipe de saúde. 
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A FISIOTERAPIA NOS CUIDADOS COM O DIABETES MELLITUS EM IDOSOS DE 
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INTRODUÇÃO: A Atenção Primária à Saúde por meio das Equipes de Saúde da Família (EqSF) 

tem fundamental importância no cuidado dos indivíduos com Diabetes Mellitus (DM) com 

atuação na prevenção primária, secundária e terciária. Neste sentido, os Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF), constituídos por áreas como a Fisioterapia, podem potencializar as ações da 

atenção básica otimizando a integralidade e fortalecimento da rede de atenção à saúde 

OBJETIVOS: Relatar as ações desenvolvidas pela fisioterapia nos cuidados com o Diabetes 

Mellitus em idosos de uma comunidade de Teresina-PI. METODOLOGIA: Trata-se de um 

relato de experiência sobre a investigação de sinais e sintomas sugestivos de neuropatia em idosos 

diabéticos e a realização de educação em saúde sobre o DM e cuidados com os pés. A população 

foram idosos diabéticos com idade de 60 a 75 anos, atendidos pela Unidade Básica de Saúde da 

Vila Bandeirantes, Teresina-PI. Para avaliação das manifestações clínicas da neuropatia diabética 

foram utilizadas fichas com características clínicas, escore de sintoma neuropático (ESN), escore 

de comprometimento neuropático (ECN) e avaliação sensorial com monofilamentos de nylon tipo 

Semmes-Weinstein. Para as atividades de educação em saúde foram utilizados folders sobre DM 

e auto-cuidado com os pés. A aplicação foi feita em roda de diálogo com o idoso e familiares do 

mesmo.Para análise estatística foi utilizado o programa Microsoft Excel 2010. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Receberam as intervenções 31 idosos. Observou-se que 25 (80,6%) eram do 

sexo feminino, 23 idosos (74,2%) relataram ter experimentado dor ou desconforto nas pernas 

destes a sensação de queimação, dormência ou formigamento esteve presente em 91,3% com 

localização nos pés em 82,6% dos avaliados. O sintoma neuropático foi classificado como 

moderado em 60,9% dos idosos e 58,1% não apresentaram sinais o suficiente para serem 

classificados como comprometimento leve, moderado ou grave. Na avaliação da sensibilidade 

tátil foi observado predominância de alteração sensitiva correspondente ao estágio 3 que 

representa perda da sensibilidade protetora. Estas intervenções proporcionam uma aproximação 

com a comunidade e vigilância sobre casos de neuropatias periféricas e ulcerações plantas. Os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família, ainda inexistentes no município de Teresina, poderiam 

potencializar as ações da atenção básica timizando a integralidade com o serviço de reabilitação 

sensório-motora para portadores de DM na comunidade, por exemplo,e fortalecimento da rede de 

atenção à saúde. CONCLUSÃO: Observa-se um número significativo de idosos diabéticos com 

manifestações clínicas típicas de sintomas neuropáticos. Destaca-se que a sintomatologia é 

importante, porém sem apresentação de comprometimentos neurológicos não é possível 

diagnóstico de polineuropatia diabética distal. Destaca-se que o diagnóstico precoce da neuropatia 

diabética possibilita o tratamento específico em casos sintomáticos e orientações ao indivíduo 

com DM e familiares quanto a cuidados com os pés. 
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INTRODUÇÃO: De acordo com Freitas et al (2006), o câncer cérvico-uterino representa um 

sério problema de saúde pública, com uma incidência em todo o mundo de aproximadamente 

meio milhão de casos por ano. No Brasil, esse câncer permanece com índices elevados, 

representando a segunda causa de morte mais incidente nas regiões Norte, Centro-Oeste e 

Nordeste, sem considerar os tumores de pele não melanoma Brasil ( 2011b). Porém, é o de maior 

potencialidade de prevenção e cura, sendo o exame de Papanicolau o principal método de 

rastreamento desse tipo de neoplasia. OBJETIVOS: Os objetivos desse estudo foram analisar o 

conhecimento de feirantes a respeito do exame Papanicolau no município de Parnaíba-PI e 

identificar as principais fontes que fornecem as informações sobre esse exame. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo de abordagem qualiquantitativo realizado em um mercado 

público de Parnaíba/ PI, cuja amostra foi constituída por 20 mulheres feirantes. Os dados foram 

coletados na primeira quinzena de 2013, por meio de entrevista semiestruturada, mediante a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido baseado na Resolução nº 196/96. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em relação às características gerais da amostra estudada, 

observou-se que predominantemente 45 % eram casadas e encontravam-se na faixa etária entre 

18 e 63 anos, com idade média de 36 anos. O grupo estudado possuía na sua maioria 55% de sua 

renda familiar prevalente entre dois a três salários mínimos. Quanto ao nível de escolaridade, 

somente 20% das mulheres entrevistadas eram analfabetas, sendo as demais divididas entre os 

outros níveis. Das entrevistadas, apenas 10% nunca realizaram o exame de citologia uterina, 

quando questionadas sobre a finalidade do exame apenas 27% relataram sobre a prevenção do 

câncer do colo do útero, 46% referem que o mesmo serve para descobrir algo, porém não 

especificaram o que pode ser descoberto. Identificou-se que 60% das entrevistadas afirmam que 

o médico é a principal fonte de informação sobre o exame. Quanto aos fatores de riscos do câncer 

uterino apenas 30% possuem um conhecimento coerente sobre a patologia. Questionadas sobre 

as formas de transmissão, 30% relatam ser por relação sexual além de afirmarem a possibilidade 

de cura do câncer uterino quanto diagnosticado precocemente. CONCLUSÃO: Evidenciou-se 

um conhecimento limitado e deficiente quanto ao câncer do colo do útero, exame preventivo e 

sua finalidade, apontando a fragmentação da assistência prestada a este público, o qual necessita 

de estratégias de educação em saúde para o combate e a prevenção desta patologia. 
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INTRODUÇÃO: A definição de saúde é bastante abrangente, na qual tornam- se necessárias, 

considerações legais, sociais e econômicas dos estados de saúde e doença. . A promoção e a 

atenção à saúde do idoso englobam principalmente medidas preventivas que devem ser 

direcionadas à educação em saúde. OBJETIVOS: Relatar experiência do Projeto Cora Coralina 

nas atividades educativas na saúde do idoso em Picos- PI. METODOLOGIA: Trata-se de um 

relato de experiência sobre as atividades educativas realizadas pelo Projeto de Extensão Cora 

Coralina da Faculdade Raimundo Sá – R. Sá. As atividades foram desenvolvidas por professores 

e estudantes dos cursos de Fisioterapia e Serviço Social em Picos- PI no período de agosto a 

dezembro de 2011. Foram envolvidos nas atividades educativas um público de 310 pessoas sendo 

dessas 50 idosos na faixa etária de 60 a 102 anos. Os eixos de assuntos abordados nas atividades 

foram: estatuto do idoso, violência, acessibilidade; institucionalização, aposentadoria, prevenção 

de quedas, atividades físicas na terceira idade, doenças associadas ao envelhecimento e 

capacitação de cuidadores. Para a realização das atividades foram desenvolvidas: capacitação de 

estudantes do curso de Fisioterapia e Serviço Social sobre o Estatuto do Idoso, Oficina de 

gerontologia; capacitação do Conselho Municipal do Idoso de Picos- PI sobre o Estatuto do Idoso; 

ciclo de palestra preventivas nos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF); curso básico para 

cuidadores e panfletagens. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Todas as etapas do processo foram 

executadas com efetividade, observadas a partir de indicadores, como o número do público 

envolvido no projeto, bem como a satisfação dos mesmos com as atividades realizadas. Observa-

se que ainda existem dificuldades com relação a parcerias sólidas para a realização de eventos 

dessa natureza. CONCLUSÃO: O Cora Coralina pôde contribuir de forma significativa para a 

população picoense, instituições de ensino e rede pública envolvida neste projeto, uma vez que, 

ainda ocorre de forma limitada esse tipo de atividade na cidade de Picos, e pouco se tem investido 

na capacitação de profissionais que trabalham com este público, motivo pelo qual o projeto obteve 

reconhecimento da sociedade. 
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INTRODUÇÃO: A Incontinência Urinária (IU) é definida como perda involuntária de urina 

através de uretra anatomicamente intacta, ocorrendo mesmo com a tentativa de contenção pela 

paciente. Este problema pode ocorrer durante um esforço, como ao correr, espirrar, tossir, por 

súbitos aumentos da pressão intra-abdominal ou por urgência miccional. Ocasionando problema 

social ou higiênico; afetando cerca de 60% das mulheres acima de 60 anos. Pode ser desencadeada 

por diversos fatores, como: fraqueza do assoalho pélvico, gestação, partos vaginais, intervenções 

cirúrgicas, alteração da inervação, doenças neurológicas, deficiência hormonal, climatério, 

menopausa, tabagismo e as infecções urinárias. OBJETIVOS: Esclarecer a população feminina 

á cerca dos principais fatores de risco da IU, seus principais sintomas, modos de identificá-la, 

além de incentivar o autocuidado. METODOLOGIA: Pesquisa do tipo exploratória descritiva 

transversal fundamentada em análise quantitativa e interpretativa. Realizada no PSF módulo 05 

no município de Parnaíba-PI, no período de 03 de janeiro à 17 de maio de 2013. A amostra foi 

constituída por 19 mulheres com idade entre 57 e 76 anos. Neste período foram realizadas 

palestras sobre definições e conceitos da patologia, esclarecimentos quanto a sintomatologia bem 

como os principais fatores de risco, orientações quanto aos possíveis tratamentos, práticas de 

exercícios preventivos, além da aplicação do questionário ICIQ-SF, o qual objetiva investigar o 

risco pra desenvolvimento de IU. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com o 

questionário aplicado, 57,9% das voluntárias responderam que perdem urina duas a três vezes por 

semana, já 42,1% relataram apresentar esta perda uma vez ao dia. Com relação á quantidade de 

urina perdida, 26,3% explanaram perder uma quantidade moderada e 15,8% uma grande 

quantidade. A maioria das voluntárias, 84,2% informaram que a perda de urina interfere muito 

em suas AVD’s e AVI’s. Apenas 15,8% comunicaram que apresentam perdas de urina sem razão 

aparente. Modotte (2013), afirma que uma das condições clínicas associadas à incontinência 

urinária é a bexiga hiperativa que, frequentemente, envolve sintomas múltiplos, incluindo a 

urgência, urge-incontinência, noctúria e polaciúria, resultando em uma disfunção do equilíbrio 

vésico-esfincteriano, caracterizando os resultados encontrados na amostra estudada, sendo a 

menopausa e o climatério um dos principais fatores desencadeantes desta patologia. As duas 

principais abordagens para o tratamento da incontinência são o tratamento medicamentoso e a 

fisioterapia A terapia comportamental e a fisioterapia podem ter efetividade igual ou superior à 

medicação. CONCLUSÃO: A afecção como descrito na literatura apresentou-se frequente nas 

voluntárias estudadas, entretanto foi perceptível a falta de informação sobre o tema e o próprio 

diagnóstico da enfermidade, sendo necessária novas pesquisas que sensibilizem a população á 

respeito da IU. 
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INTRODUÇÃO: O exercício físico é uma atividade física preconcebida, articulada, repetitiva, 

com objetivo de manutenção ou aumento das capacidades físicas do ser humano, dentre elas 

incluem-se as atividades moderadas, intensas, dinâmicas e estáticas. Entre as várias opções de EF 

existe a caminhada, que não requer equipamentos sofisticados e os riscos de lesão são mínimos. 

OBJETIVOS: Investigar os principais motivos que levam as pessoas aderirem e permanecerem 

praticando à caminhada como forma de Exercício Físico. METODOLOGIA: Foram avaliados 

100 indivíduos de ambos os sexos, com idades entre 18-59 anos e praticantes de caminhada na 

Avenida Joaquim Nelson, em Teresina-PI. A coleta de dados ocorreu entre os meses de fevereiro 

e abril de 2013. Os motivos de adesão e manutenção da caminhada foram investigados por meio 

de um questionário constituído e validado por Alves et al. (2007) no qual foi adaptado para ser 

utilizado neste estudo, ele é composto de 3 partes distintas. A primeira está relacionada aos 

aspectos sóciodemográficos. A segunda parte um questionário de perguntas mistas voltadas a 

caracterizar a amostra e averiguar os motivos que levam as pessoas a aderirem à prática de 

caminhada. E por último uma escala de opiniões que avalia a importância dos motivos para a 

manutenção da prática da caminhada. Foi utilizado o programa Bio Estat e os dados foram 

digitados no Microsoft Excel 2010 para obter o Desvio Padrão, Intervalo de Confiança e 

Frequência relativa/absoluta. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatou-se que os principais 

motivos relacionados à adesão foram “melhorar o condicionamento físico” 25%, “evitar 

problemas de saúde” 17,27 e “queria e precisa emagrecer” 15,87%. As frequências relacionadas 

à manutenção da caminhada listadas como mais importantes foram: “é um exercício físico 

saudável” 96%, “melhora a minha condição física” 95%, “me faz sentir bem” 92%, “eu fico mais 

resistente e forte” 85% e “me dá disposição” 84%. Os dados estão de acordo com outros estudos 

encontrados na literatura. CONCLUSÃO: Constatou-se que os principais motivos para os 

indivíduos aderirem e permanecerem praticando caminhada estão associados aos benefícios da 

prática de EF constante, envolvendo a melhora ou manutenção da saúde. Faz-se importante a 

realização de novos estudos de investigação quanto à prática de EF diferentes, relacionados à 

adesão e manutenção como também indicadores do nível de atividade física e sedentarismo de 

populações. Estudos dessa natureza trarão informações importantes para o estímulo de práticas 

saudáveis. 
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INTRODUÇÃO: A Liga de Imunologia e Hematologia do Maranhão (LIHEMA) é uma liga 

acadêmica sem fins lucrativos, fundada em outubro de 2012 com a finalidade de aproximar os 

estudantes das especialidades médicas Imunologia e Hematologia. OBJETIVOS: O presente 

estudo tem como objetivo mostrar a importância do envolvimento na construção de um 

conhecimento sólido e aprofundada acerca dos temas abordados pelas disciplinas de Imunologia 

e Hematologia, analisar a importância das vivências adquiridas enquanto Liga para a formação 

acadêmica e o impacto social provocado pelas ações desenvolvidas em grupo. 

METODOLOGIA: Revisão bibliográfica de artigos científicos buscadas em diretórios 

especializadas e realização de entrevistas com os docentes e discentes membros da LIHEMA. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A Liga de Imunologia e Hematologia do Maranhão 

(LIHEMA) é composta por 13 acadêmicos de Medicina da Universidade CEUMA, São Luís – 

MA.Conta com a colaboração de vários docentes, entre mestres e doutores, que auxiliam na 

correlação entre as áreas de Imunologia e Hematologia, haja vista que a associação entre os temas 

é intrínseca, além de serem facilitadores de conhecimentos científicos, teóricos e práticos. À 

medida que o estudante integra-se na Liga, ele tem a chance de transcender o conhecimento da 

sala de aula, vivenciando novas experiências que se convertem em benefícios ao graduando, 

preparando-o melhor para desenvolver projetos dentro dos temas abrangidos no plano curricular 

de ensino da Liga e à comunidade, objeto de estudo e público alvo das ações integrativas em 

saúde. Dentre os objetivos da LIHEMA estão 1) realização de projetos como ações sociais, 

palestras educativas, campanhas de vacinação e doação de sangue, aulas teóricas e práticas que 

abordam as patologias prevalentes, dentro da realidade epidemiológica da região em que está 

inserida 2) Estágios em centros especializados nas áreas de Imunologia e Hematologia e 3) 

Elaboração projetos de intervenção e envolvimento com a comunidade através das pesquisas e 

estudos científicos relacionando as doenças prevalentes e os seus fatores de risco, eliminando-os 

e prevenindo os futuros casos. Além do papel científico e social, a LIHEMA também proporciona 

um crescimento interpessoal dos ligantes. Os projetos que são desenvolvidos pelo grupo contam 

com a colaboração de outras Ligas Acadêmicas e profissionais de toda a área da saúde, 

fortalecendo os laços do trabalho em conjunto, com equipes interdisciplinares e 

multiprofissionais. Dessa forma, é possível a integração de informações, compartilhamento de 

conhecimento prático e teórico, promovendo um enriquecimento coletivo e discernimento do 

objeto de estudo de diferentes ópticas, o que engrandece e beneficia tanto os membros ligantes e 

profissionais envolvidos, como a população que necessita de assistência. CONCLUSÃO: 

Entende-se, então que o envolvimento em atividades extracurriculares, como Ligas Acadêmicas 

deve ser estimulado entre todos os estudantes, devido sua importância na formação integral do 

profissional de saúde. 
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ESTUDOS DAS INFLUÊNCIAS EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DAS IDOSAS 

VIÚVAS ENTRE 60 E 75 ANOS PERTENCENTES AOS GRUPOS DA TERCEIRA 

IDADE DA PREFEITURA DE IGUARAÇU – PR, VISANDO UMA PROPOSTA DE 

SAÚDE MENTAL, FÍSICA E SOCIAL. 

 

Maria Ângela Garcia de Almeida; Joaquim Martins Junior. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: garciaangela@ig.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O reordenamento da pirâmide etária brasileira, bem como em todos os países, 

conta com uma população mais idosa. População esta, que necessita de estudos e práticas sociais 

capazes de contribuir com as suas condições de vida a nível emocional repercutindo no âmbito 

familiar e estendendo-se para os fins econômicos na saúde da população. Pautando-se no 

documento da Carta de Ottawa – Primeira Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde 

em 1986 – a qual enfatiza que “A saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como 

objetivo de viver” e na Terceira Conferência de Sundsvall em 1991 - “Reconhece que todos têm 

um papel na criação de ambientes favoráveis e promotores da saúde” é que se procura promover 

a promoção da Saúde da população idosa através de atividades diversificadas. Assim o objetivo 

do trabalho busca enfatizar a problemática diante de dados relevantes do número de senhoras 

viúvas no Brasil, resultante em sua maioria, da pouca procura aos cuidados médicos da população 

masculina; verificar o desenvolvimento das atividades no Centro de Convivência voltado para os 

grupos de idosas viúvas da terceira Idade de Iguaraçu, PR. bem como os benefícios que essa 

interação social repercute nas vidas dessas pessoas. OBJETIVOS: Estudar os aspectos 

pertinentes ao número elevado de viúvas em âmbito Nacional. - Verificar o desenvolvimento das 

atividades no cotidiano no Centro de Convivência Municipal. -Analisar a importância das 

influências oriundas da participação das atividades desenvolvidas no centro de Convivência 

Municipal. METODOLOGIA: O trabalho dar-se a através de pesquisa quantitativa e qualitativa 

e de revisão bibliográfica. A amostra da pesquisa foi constituída por idosas viúvas, entre 60 - 75 

anos, frequentadoras do centro de Convivência Municipal. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

resultados indicam que a promoção de atividades com significado social e físico, desenvolvidas 

para as mulheres viúvas no Centro de Convivência, neste caso no Município de Iguaraçu, Paraná, 

Brasil, muito têm contribuído para a saúde mental, física e social das mesmas. Destaca-se que as 

viúvas entrevistadas enfatizam o quanto lhes é importante a convivência nos dias das reuniões, o 

qual oportuniza a troca de experiências familiares, de emoções e de práticas cotidianas para cada 

vez mais se tornarem independentes de outras pessoas em seu cotidiano. Ressalta-se que os 

referidos Centros encontram-se na grande maioria dos Municípios brasileiros CONCLUSÃO: A 

conclusão deste estudo refere-se à amostragem do sexo feminino, viúvas, pertencentes ao Centro 

de Convivência do Município de Iguaraçu, PR. e de estudos de revisão bibliográfica. De acordo 

com os resultados obtidos concluem-se, principalmente na entrevista narrativa, que é de 

fundamental importância para as senhoras viúvas poderem participar das reuniões - atividades- 

oportunizadas pelo Centro de Convivência, caracterizadas para os aspectos biopsicossociais, 

interferindo positivamente no cotidiano das mesmas. 
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O PAPEL DA ENFERMAGEM NO ACONSELHAMENTO AO ALEITAMENTO 

MATERNO EXCLUSIVO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

 

Moisés Lopes Carvalho; Conceição de Maria Vaz Elias; Maria Eliete Batista Moura; Moacira 

Lopes Carvalho; Francielzo Ferreira Lima; Lenilson Borges dos Santos; Isabela Bastos Jácome 

de Souza. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: mooysescarvalho@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Estima-se que o aleitamento materno poderia evitar 13% das mortes em 

crianças menores de cinco anos em todo o mundo, por causas preveníeis. A Organização Mundial 

de Saúde mostra que nenhuma outra estratégia isolada alcança o impacto que a amamentação tem 

na redução de mortes de crianças desta faixa etária. No entanto o processo de amamentação sofre 

inúmeras influências do ambiente doméstico, externo e do universo feminino, em que as nutrizes 

vivem. A equipe de enfermagem tem papel fundamental no aconselhamento ao aleitamento 

materno exclusivo, por ser um dos vínculos mais próximo das nutrizes com o sistema de saúde. 

Deste modo esses profissionais devem realizar parcerias objetivando a busca de soluções para os 

problemas que possam interferir na continuidade da AME, otimizando uma combinação entre 

interação social e o conhecimento técnico como forma de assegurar que este tão importante ato, 

seja continuado. OBJETIVOS: Levantar e discutir a produção técnica-científica acerca do papel 

da enfermagem no aconselhamento ao aleitamento materno exclusivo. METODOLOGIA: O 

estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica que se define pela busca da resolução de um 

problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando as várias 

contribuições científicas. A base de dados para a obtenção do material foi Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), no qual foi realizado um levantamento 

da produção científica relacionada ao papel da enfermagem no aleitamento materno exclusivo, no 

período de 2009 a 2012, utilizando os seguintes descritores: aleitamento materno e enfermagem. 

Na busca, realizada no mês de setembro de 2012, foram detectados 36 artigos relacionados ao 

tema. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo mostrou que mesmo tratando-se de um assunto 

muito abordado ainda é notório que as mulheres continuam apresentando dificuldades para 

amamentar ou manter o aleitamento materno exclusivo, apontando os profissionais de saúde, 

sobretudo os enfermeiros, como peças fundamentais na fundamentação de conhecimentos que 

favoreçam a continuidade do aleitamento materno. CONCLUSÃO: O estudo evidenciou que a 

temática sobre o aleitamento materno é amplamente discutida, em pesquisas quantitativas, 

qualitativas e revisões sistemáticas e que a atuação da equipe de enfermagem constitui-se um 

vínculo que pode possibilitar sucesso no aleitamento materno. A repercussão do sucesso da 

amamentação ultrapassa os inúmeros resultados benéficos individuais, alcançando um mérito 

coletivo que é capaz de diminuir a mortalidade infantil, doenças e agravos nos primeiros anos de 

vida. Contudo os profissionais de saúde, sobretudo os enfermeiros devem estar cientes do seu 

importante papel no aconselhamento ao aleitamento materno exclusivo, tendo nesta estratégia um 

instrumento de fundamental importância para a promoção, prevenção e proteção à saúde. 
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PROMOVENDO SORRISOS: ATUAÇÃO DO PROJETO PREVENÇÃO EM SAÚDE 

BUCAL NA PROMOÇÃO DA MELHORIA DA HIGIENE ORAL 

 

Rafael Monteiro Teixeira; Antônio Pergentino Nunes Neto; Roberto Emílio Carvalho Sena; 

Liliane Santiago de Andrade; Hermano Camelo Paiva; Monike Martins de Lima; Maria Renir 

Campos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: rmt_fortaleza@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A cárie e a doença periodontal, como doenças multifatoriais, representam um 

importante problema na saúde pública no Brasil. Nesse contexto, vários estudos mostram que as 

medidas preventivas para se combater essas patologias consistem na educação e motivação dos 

pacientes em relação a higiene oral. O Projeto Prevenção em Saúde Bucal e Integração Ensino-

Serviço no Sistema Único de Saúde está vinculado a Pró Reitoria de Extensão da Universidade 

Federal do Ceará e tem como integrantes os alunos do curso de odontologia. As ações acontecem 

no Centro de Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM), além de ações externas em escolas da rede 

pública de Fortaleza e em unidades de atenção primária em saúde. O projeto tem como enfoque 

o auto-cuidado educativo e preventivo na saúde bucal de crianças, jovens e adultos que residem 

no entorno do CEDEFAM. OBJETIVOS: Mostrar e evidenciar a importância do trabalho 

desenvolvido pelo projeto. METODOLOGIA: As ações coletivas contam com orientação sobre 

higiene oral adequada e dieta saudável. O trabalho realizado consiste na aplicação de um 

questionário interativo acerca de conceitos individuais e gerais da saúde bucal, esclarecimentos 

de dúvidas sobre o tema, demonstração prática de higiene oral e palestras educativas. Durante a 

prática é utilizado evidenciador de placa bacteriana, demonstração de escovação em 

macromodelo, escovação supervisionada, uso do fio dental e aplicação tópica de flúor. O paciente 

assistido passa por um exame de levantamento de necessidades e, caso necessário, é encaminhado 

para atendimento na clínica odontológica do CEDEFAM. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

população beneficiada pelo projeto evidencia o grande contraste na aquisição de conhecimentos 

relacionados a saúde bucal. É grande o número de dúvidas que surgem durante as ações do projeto. 

Outro fato importante é que mudança de hábitos não acontece em uma ação pontual. Por esse 

motivo, a população assistida pelo Projeto Prevenção em Saúde Bucal é acompanhada 

periodicamente até que haja a conscientização e o desenvolvimento de autonomia em relação a 

saúde bucal. Esse é o grande diferencial do projeto em relação a algumas práticas de educação 

em Saúde. CONCLUSÃO: O projeto de prevenção em saúde bucal e integração ensino-serviço 

no SUS, em seus diversos locais de atuação, tem grande relevância na melhoria da saúde bucal 

da população em torno do bairro Pici na cidade de Fortaleza. 
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PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL: A NÃO ADESÃO À TERAPÊUTICA 
 

Renara Maria Bandeira Vieira Araújo; Erivan Chaves de Almeida; Gilmara Lima do 

Nascimento; Railane David Alves; Sibele Pontes Rocha; Jade Maria Albuquerque de Oliveira; 

Suyanne Bastos Aragão.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Oral  

E-mail: renaravieira15@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença prevalente e de alto 

risco para a saúde pública, sua ocorrência está associada a mudanças de hábitos aliados ao 

estresse. Apesar da cronicidade da doença, o tratamento à longo prazo tem a finalidade de 

prolongar e melhorar a qualidade de vida do paciente, além de prevenir complicações, por outro 

lado, a não adesão ou abandono do tratamento da HAS contribui para problemas futuros e 

agravamento do quadro clínico. Sendo assim, entende-se que a adesão à conduta terapêutica é 

indispensável para a saúde dos portadores de HAS, entretanto, a mesma depende de fatores 

culturais, sociais e principalmente mudança nos hábitos de vida; fatores esses que dificultam à 

aceitação e manutenção da terapêutica pelo paciente, sua família e a própria sociedade, 

caracterizando uma problemática frequente no cotidiano dos profissionais de saúde. 

OBJETIVOS: Analisar as causas da não adesão à terapêutica pelos portadores de hipertensão 

arterial, em uma Unidade de Saúde da Família (USF) do Município de Olho D’Água- PB. 

METODOLOGIA: Estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa desenvolvido em 

Olho D’Água - PB no período de fevereiro a março de 2011. O estudo respeitou a Resolução nº. 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que assegura a ética na pesquisa com seres humanos. Os 

dados foram coletados a partir de visitas domiciliares, acompanhamento e entrevistas realizadas 

com os usuários da Unidade de Saúde da Família, além de aplicação de questionários para os 

Agentes Comunitários de Saúde ACS). RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo evidenciou 

que a maioria dos hipertensos, encontra-se entre 60 a 70 anos e sexo feminino. Dos 30 hipertensos 

entrevistados, 19 indivíduos afirmaram ter recebido orientações na Unidade de Saúde da Família 

(USF) sobre medidas de controle da pressão arterial, enquanto 11 disseram nunca terem sido 

orientados sobre o assunto. Quanto ao uso regular da medicação antihipertensiva, 18 dizem 

realizar corretamente o tratamento medicamentoso, enquanto que 12 não o fazem da maneira 

adequada; observou- se que apenas 03 dos hipertensos entrevistados realizavam atividade física 

e 27 não realizavam. A população estudada apresentava bom nível de conhecimento dos fatores 

associados à HAS no que diz respeito ao tratamento e controle da mesma; hábitos como redução 

do sal na alimentação, evitar estresse, verificação rotineira da pressão arterial e uso da medicação, 

foram os mais apontados, contudo os fatores menos apontados são considerados muito 

importantes para o tratamento não-farmacológico, entre eles: eliminação do fumo e bebida 

alcoólica e prática de atividade física. CONCLUSÃO: Conclui-se que o maior obstáculo 

enfrentado pelos hipertensos para a manutenção da qualidade de vida, está na ineficiência de 

informações e acompanhamento qualificado, portanto é essencial que os profissionais da saúde 

desenvolvam atividades dentro da USF voltadas para o esclarecimento da patologia, a fim de 

conseguir a adesão do indivíduo ao tratamento da patologia. 
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O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA 

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA FAMILIAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Sandra Cecília de Souza Lima; Nancy Nay Leite de Araújo Loiola Batista; Danielle Pereira 

Dourado; Rômulo Fernandes Augusto Filho; Paloma Stephania Guilhermina Prado; Marise 

Cristiane Rocha Lima Thé; Elainy Fabrícia Galdino Dantas Malta . 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: sandra-hera@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A violência familiar é um problema social de grandes dimensões que afeta 

todas as classes sociais e todas as pessoas independentemente da cultura, do grau de escolaridade, 

da religião, da profissão e da posição política. Atinge especialmente mulheres, crianças, 

adolescentes, idosos, portadores de deficiências e homossexuais. A violência familiar é toda ação 

ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física e psicológica, a liberdade e o direito 

ao pleno desenvolvimento de um dos membros da família. Pode acontecer atos violentos dentro 

e fora de casa por algum membro da família. São formas de violência: a violência física, sexual, 

psicológica, econômica ou patrimonial. OBJETIVOS: Capacitar os profissionais da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) para estarem atentos às manifestações e sinais de alerta que possam 

indicar suspeita de violência familiar, como por exemplo: marcas de cinto, de corda, problemas 

de sono ou de pele, durante as reuniões com a comunidade, nas consultas e nas visitas 

domiciliares. METODOLOGIA: Foram realizadas rodas de conversa com as ESF do Centro de 

Saúde do Poti Velho, localizado na zona Norte do município de Teresina – PI, no período de 

janeiro a março de 2013, sobre a importância da prevenção da violência familiar, nos diferentes 

ciclos da vida, principalmente nos grupos mais vulneráveis, a fim de evitar o aumento do número 

de homicídios e a consequente desestruturação familiar. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Essa 

experiência despertou em todos os profissionais das ESF, um olhar mais atento sobre os sinais de 

alerta e manifestações de violência, que tem proporcionado em nossas atividades diárias, a 

percepção de tantos atos de violência, aos quais nossa comunidade está exposta e como os 

profissionais estão buscando formas de enfrentamento para lidar com essas questões. 

CONCLUSÃO: Trabalhar com as questões de violência em seu aspecto geral e a prevenção dos 

atos de violência, gera nos profissionais de saúde da ESF, sentimentos como: o medo e a 

insegurança, pois, no período da Graduação não fomos preparados para lidar com tal 

problemática, que para nós, resumia-se as notícias dos jornais, porém percebemos hoje, 

trabalhando com a comunidade que essa realidade encontra-se muito perto de nós e que somos 

atores responsáveis pela prevenção da violência familiar, que precisamos fazer algo que reduza 

os índices de violência em nossas comunidades, proporcionando as próximas gerações menos 

violência e mais amor, compaixão, justiça e tolerância que são virtudes que os seres humanos tem 

perdido ao longo da sua existência. 
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PERFIL NUTRICIONAL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAÚDE 

NA CIDADE DE OURICURI - PE 

 

Severiano Janeo da Silva Gomes; Maria Auriléia da Silva Paiva; Vanêssa Ieldelanny Teixeira 

Santana; Rafaela Sousa Lobo; Janaina Vieira Sirqueira Santos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: severiano_janeo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A transição nutricional, na qual grande parte da população mundial vive, 

caracteriza-se pela redução na prevalência de desnutrição e aumento generalizado na prevalência 

de sobrepeso, obesidade, que está ocorrendo não só nos países desenvolvidos, como também em 

países em desenvolvimento e destacando-se como um dos maiores problemas atuais de saúde 

pública no mundo. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil nutricional 

dos pacientes que procuraram atendimento no centro de saúde de junho de 2012 a dezembro de 

2012, na cidade de Ouricuri- PE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal 

descritivo retrospectivo, constituído por 96 indivíduos de ambos os gêneros, cujos dados foram 

extraídos dos seus prontuários de atendimento, a saber: sexo, idade, diagnóstico nutricional, 

consumo diário de água, consumo diário de sódio ,consumo diário de óleo ,consumo diário de 

açúcar, patologias predominante, funcionamento intestinal e retorno as consultas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados observados retrataram que 66,6% dos usuários 

tinham entre 20 e 60 anos de idade e 64 % eram mulheres. A doença prevalente foi a hipertensão 

arterial (42%) seguida de dislipidemias (28%), e diabetes mellitus (23%).Além destes,(39,2%) 

apresentam obesidade,(25%) sobrepeso,(21,8%) eutroficos e (14% baixo peso). Foi constatado 

que a maior parte dos indivíduos (42,2%) tem um consumo elevado de água, sódio (48,5%) e óleo 

(60%)apresentaram consumo moderado, já o açúcar (49%) consumo elevado, foi observado que 

(89%) não retornaram as consultas e (82%) tem problemas intestinais. CONCLUSÃO: Os 

resultados apontam para a necessidade de orientar a população no segmento do plano alimentar e 

incentivando hábitos que proporcionem uma melhor qualidade de vida, com ênfase na prevenção 

de doenças de causa nutricional. 
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ASSISTENCIA DO ENFERMEIRO AO PACIENTE COM HANSENÍASE NA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

Vânia Maria Alves de Sousa; Dafne Paiva Rodrigues; Dean Douglas Ferreira de Olivindo; 

Cristiana Pacífico Oliveira.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Oral  

E-mail: vm.24@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: Para Sousa, (2010) a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada pelo 

Mycobacterium leprae, que atinge a pele e os nervos periféricos, uma de suas características são 

manchas hipocrômicas pelo corpo com diminuição da sensibilidade. De acordo com Lanza, 

(2011) a Estratégia de Saúde da Família (ESF) trabalha com foco na família e comunidade, tendo 

como descrição de trabalho a equipe multidisciplinar, a integralidade, resolutividade e a 

intersetorialidade. OBJETIVOS: Analisar a assistência do enfermeiro ao paciente com 

hanseníase na ESF, enfatizando a contribuição do enfermeiro nas ações de saúde de prevenção, 

tratamento e cura desses pacientes. METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de uma revisão 

bibliográfica, de natureza descritiva que foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico. 

Para a coleta dos dados foi realizado uma revisão das publicações na área da saúde, através da 

consulta de artigos científicos veiculados nacionalmente na base de dados Scielo. Foram 

utilizados os seguintes descritores: Hanseníase, Assistência de Enfermagem, saúde pública. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram selecionados 36 estudos que tratavam do tema em 

discussão.Com base nas análises dos artigos e almejando os objetivos propostos, foram criadas 

duas categorias. Alencar et al(2012) descreveu que o acolhimento aos pacientes com hanseníase 

deve ser baseado no aspecto da integralidade, a partir das UBS, tendo como privilegio a atenção 

primária. A identificação da detecção da doença nos estados com elevada vulnerabilidade para a 

hanseníase deve ser viabilizada a partir do enfrentamento de problemas operacionais na 

estruturação e organização da rede de atenção do SUS. Para Lana; Carvalho; Davi, (2011) o 

ministério da saúde recomenda a ampliação da cobertura das ações de controle da hanseníase para 

todas as USB do país, ressaltando a valor do trabalho do enfermeiro relacionado ao 

desenvolvimento das ações e práticas de controle da hanseníase por meio da prática de consultas 

de enfermagem, de atividades educativas, visitas domiciliares, da busca ativa de casos e da 

organização das ações. Assim, dentre as atividades da ESF, surgem às ações de educação em 

saúde como ferramenta fundamental para estimular tanto o autocuidado como a auto-estima dos 

pacientes, toda a família e comunidade, gerando para reflexões que induzem a modificações nas 

atitudes e condutas dos pacientes. CONCLUSÃO: Foi possível analisar como a assistência do 

enfermeiro nas ações educativas de prevenção, diminuição do estigma e melhora da qualidade de 

vida são de fundamental importância para o controle da doença. É essencial que o enfermeiro 

atenha-se às dificuldades dos pacientes com hanseníase para que a assistência possa ser conduzida 

de forma individual e integral, contudo é indispensável que haja um cuidado humanizado a estes 

pacientes para que se sintam confiantes com a auto-estima elevada e tenham segurança e sigam o 

tratamento. 
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INTRODUÇÃO: O aumento da proporção da população idosa ocorre de forma rápida 

principalmente nos países em desenvolvimento. A qualidade de vida desta população pode ser 

alterada por vários aspectos, dentre eles as quedas. Estas além de terem grande incidência, podem 

levar a impactos nas condições clínicas e custos com assistência, constituindo um importante 

problema de saúde pública. O aumento do risco de cair é influenciado por vários fatores, dentre 

eles a diminuição do equilíbrio e da marcha, que podem ser modificados através da atividade 

física. A identificação dos fatores contribui para elucidação de fenômenos causais, possibilitando 

o desenvolvimento de medidas preventivas precoces, tanto de forma individuais quanto 

relacionadas à população geral de idosos. OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo foi 

identificar os fatores de risco e as condições de saúde em idosos praticantes de atividade física. 

METODOLOGIA: A presente pesquisa classifica-se como transversal observacional, com uma 

amostra não probabilística e intencional, composta por indivíduos com mais de 60 anos de idade 

e ativos. A coleta de dados foi realizada no período de abril de 2013, em um grupo de atividades 

físicas voltado para idosos, localizado no bairro Piauí, município de Parnaíba. Para a coleta foi 

aplicado um questionário contendo perguntas sobre a vida social do idoso, relacionamento com 

as pessoas, independência nas atividades devida diária, risco de quedas, fatores psicológicos e 

ambientais. Foram selecionados 11 idosos, levando em consideração a idade dos participantes do 

grupo e a disponibilidade dos mesmos em responder o questionário, sendo abordados no inicio 

ou fim das atividades. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que a presença de queda 

entre os avaliados foi reduzida, levando em conta a presença de fatores ambientais, marcantes na 

determinação do local de queda, e dos fatores intrínsecos, onde se inclui a pouca utilização de 

medicamentos o que contribui fortemente na atenuação do risco de queda. As quedas e suas 

consequências se fazem presentes em todas as épocas da vida, porém é encontrado mais 

explicitamente como um problema na idade mais avançada. Como fator limitante a prática de 

atividade física, o medo de cair é relevante. Estudos mostram que indivíduos praticantes de 

atividade física regular apresentaram menor propensão a quedas, quando comparados a um grupo 

de sedentários. CONCLUSÃO: Os resultados permitem concluir que a presença de queda entre 

os avaliados foi reduzida, levando em conta a presença de fatores ambientais, marcantes na 

determinação do local de queda, e dos fatores intrínsecos, onde se destaca a perda da acuidade 

visual, além disto, a pouca utilização de medicamentos reflete a boa condição de saúde dos 

mesmos, e contribui fortemente na atenuação do risco de queda. Destaca-se, pois, a relação 

positiva entre a atividade física e a diminuição do risco de quedas em idosos, sendo esta relação 

otimizada quando aparece associada a fatores intrínsecos e extrínsecos favoráveis. 
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INTRODUÇÃO: Este trabalho consiste em um relato de experiência proporcionado pelo 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) que permitiu aos discentes da 

UFPI conhecer e analisar a atenção em saúde em rede em Teresina. Com a inserção em diversos 

serviços da rede de saúde local elaborou-se um diagnóstico institucional, procedendo-se com o 

estudo do fluxo dos usuários para o acesso aos serviços na busca por assistência no Sistema Único 

de Saúde (SUS). A RAS é definida pelo Ministério da Saúde como um modelo que consiste em 

um conjunto de arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas, que integradas por meio de sistemas técnico, logístico e de gestão, buscam garantir 

a integralidade do cuidado (MENDES, 2011). OBJETIVOS: Identificar e analisar o fluxo dos 

usuários para o acesso à rede de saúde local correlacionando-o ao que está legalmente instituído 

na base legal do SUS/MS. Identificar os problemas de organização local da RAS que dificultam 

ao usuário alcançar resoluções mediatas na assistência e de assegurar ao mesmo a garantia da 

continuidade do cuidado integral. METODOLOGIA: Foi realizado contato direto com os 

serviços da atenção básica e de média complexidade (UBSF, hospitais e CAPS), cumprindo carga 

horária de 8 horas semanais, em um período de 7 meses. Para a coleta de dados foram utilizados: 

observação participante, questionários, entrevista com profissionais e usuários, pesquisa ação, 

documental e bibliográfica, articulando os seguimentos ensino-serviço-comunidade deforma 

intersetorial e interdisciplinar com compartilhamento de experiências e discussões entre os 

acadêmicos, professores e profissionais da rede. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A estrutura 

operacional da RAS compõe-se de cinco componentes: o centro de comunicação, a APS; os 

pontos de atenção à saúde secundária e terciária; os sistemas de apoio (diagnóstico e terapêutico, 

de assistência farmacêutica e de informação); os sistemas logísticos (cartão do SUS, prontuário, 

sistemas de acesso regulado à atenção e sistemas de transporte em saúde); e o sistema de 

governança. Os três primeiros são os responsáveis por manter um fluxo de continuidade na 

assistência; tendo como base a referência e a contra-referência. Analisando o fluxo local foram 

constatadas várias discordâncias que contradizem os protocolos. O fluxo dos pontos de atenção 

que deve ser contínuo, nos dois sentidos funciona em um sentido só. A atenção primária, 

especialmente as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) não coordenam alguns serviços 

de forma eficiente, o que faz com que os usuários procurem a atenção secundária provocando 

uma superlotação. A articulação de UBSF e hospitais com a atenção psicossocial é mínima, 

acarretando carência na atenção a estes usuários. CONCLUSÃO: A identificação dos problemas 

e irregularidades é o primeiro passo para buscar soluções. A atenção primária local deve ser 

melhor implementada, pois a existente ainda não consegue assistir a população e prestar uma 

atenção integral. 
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INTRODUÇÃO: O Protocolo de Manchester, originado na Inglaterra, encontra se difundido por 

todo o mundo e cientificamente validado através de vários estudos direcionados à identificação 

de doentes em risco. O Protocolo facilita a gestão clínica e reciprocamente a gestão de um serviço 

de urgência pela atribuição exata de uma prioridade de atendimento. A prioridade não tem que 

estar relacionada obrigatoriamente com um diagnóstico, mas deve refletir um somatório de 

aspectos ou condições críticas apresentadas pelo cliente. Em consonância com este método de 

triagem implantado em um Hospital Regional da SES/DF responsável por uma demanda crescente 

de quase um milhão de habitantes, sendo referência de diversas especialidades médicas como: 

Clínica Médica, Cirúrgica, Cardiologia, Pediatria, Ortopedia entre outras. Chama a atenção 

importância da enfermagem em classificar e encaminhar para o fluxo satisfatório segundo a 

demanda clinica do cliente nas emergências e urgências acolhidas no serviço de forma 

humanizada. OBJETIVOS: Ressaltar alguns avanços e desafios envolvendo a temática Análise 

geral dos dados guardados antes da implementação do deste protocolo. Identificar algumas das 

características da atuação da enfermagem nos episódios de urgência, de acordo com as diferentes 

prioridades. METODOLOGIA: Estudo descritivo, realizado durante o primeiro semestre de 

2013, analisando a atuação da enfermagem e as possíveis alterações para a melhoria do 

atendimento no setor de acolhimento a partir da implementação do Protocolo. Para a análise e 

coleta de dados foram usados os relatórios informatizados que organizam o atendimento e a 

classificação ao final da avaliação do enfermeiro. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com uma 

estimativa de mais de doze mil atendimentos ao mês, é imperativo analisar a importância da 

enfermagem na operacionalização do Protocolo que é baseado em queixas colhidas com os 

clientes. No qual as queixas apresentadas pelos pacientes no momento da classificação 

evidenciam os achados nas pesquisas utilizadas como base cientifica para a formação do presente  

trabalho. O Protocolo de Manchester classifica os pacientes seguindo cinco cores: Vermelho, 

Laranja, Amarelo, Verde e Azul, sendo o Vermelho os casos de Emergência até o Azul não 

urgente. Com implantação deste protocolo há uma crescente de laranja e amarela, que muitas 

vezes ocasionam tensão no ambiente de trabalho sendo responsabilidade principalmente do 

enfermeiro contornar esta problemática. CONCLUSÃO: Conclui-se que a atuação da 

enfermagem na classificação de risco pelo sistema de Manchester é importante, pois notadamente 

acelera o processo de atendimento do paciente. Em relação a outros protocolos adotados no país 

temos como principal diferença o crescimentos das principais prioridades como o laranja ou muito  

urgente e amarelo ou urgente. Assim o empoderamento da enfermagem se apresenta com a 

responsabilidade de proporcionar um melhor atendimento, agilidade e eficiência neste que é um 

novo desafio para os neste que é um novo desafio para os sistemas de saúde no Mundo. 
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INTRODUÇÃO: A Análise de Situação em Saúde (ASS) é imprescindível para a vigilância em 

saúde. Por meio deste estudo, procurou-se observar a prevalência de depressão em pessoas da 

terceira idade residentes na comunidade do Dendê, tendo em vista que, esta é uma comorbidade 

relevante, que com o crescente aumento da expectativa de vida, e o consequente aumento da 

população idosa vem afetando a vida de muitas pessoas da terceira idade. A depressão é um estado 

elevado de sofrimento psíquico que afeta o indivíduo reduzindo a motivação para realizar tarefas 

antes consideradas prazerosas. A perda de papéis familiares e sociais, o luto pela morte de entes 

queridos, as limitações corporais que impossibilitam a realização de tarefas antes desempenhadas 

e o processo de aposentadoria, são alguns dos fatores que mantém relação com o surgimento de 

quadros depressivo em pessoas idosas, pois essas perdas e outras privações de papéis, que 

acontecem pessoas da terceira idade, muitas vezes conduzem o idoso à inadaptabilidade social, 

ao isolamento e à solidão, que agravam o perfil epidemiológico, gerando quadros depressivos, 

construindo assim, a face negativa da velhice. OBJETIVOS: Analisar a prevalência de depressão 

nos idosos da comunidade do Dendê, situada no bairro Edson Queiroz na cidade de Fortaleza, 

Estado do Ceará. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de corte transversal, exploratório e 

descritivo, de natureza quantitativa, realizado por meio de inquérito domiciliar. O instrumento 

utilizado para realizar a coleta de dados foi a Escala de Depressão Geriátrica em versão reduzida 

de Yesavage (GDS-15), escala amplamente utilizada como instrumento para detecção de sintomas 

depressivos em pessoas idosas. O programa utilizado para fazer a amostragem dos dados colhidos 

foi o EpiInfo 3.5.3, o mesmo programa foi utilizado para manipular e interpretar os dados do 

estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram do estudo 170 idosos, estratificados por 

104 mulheres (61,17%) e 66 homens (38,82%); dos pesquisados o mais novo tinha 60 anos e o 

mais velho 95 anos. Os resultados foram analisados, considerando-se os critérios de não caso e 

caso de depressão segundo a GDS-15. De acordo com os critérios estabelecidos, foi possível 

perceber que dos idosos que participaram da amostra, a presença de depressão se manifestou em 

60 casos, o que representa 35,29% da população estudada. Analisando em relação ao gênero, 

observou-se que a manifestação em mulheres ocorreu em maior número, com 42 casos, o que 

corresponde a 70% da população com indicativo de depressão, consequentemente, a manifestação 

de sintomas depressivos em homens ocorreu em 18 casos, correspondendo a 30% dos depressivos. 

CONCLUSÃO: O presente estudo detectou prevalências significativamente elevadas de 

depressão entre os idosos, remetendo a importância de que medidas direcionadas à saúde mental 

dos idosos fossem adotadas, com o intuito de prevenir, proteger e recuperar estas pessoas, 

evitando-se, assim, a manutenção e o agravamento deste quadro. 
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INTRODUÇÃO: O VERSUS/Brasil (Projeto de Vivências e Estágios na Realidade do Sistema 

Único de Saúde)faz parte de uma das estratégias do Ministério da Saúde e do Movimento 

Estudantil da área da saúde e objetiva aproximar estudantes universitários do setor aos desafios 

frente à implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). A finalidade é contribuir a formação de 

profissionais mais críticos e sensíveis as necessidades da população brasileira e implementar o 

fortalecimento do SUS. OBJETIVOS: O presente trabalho é um relato de experiência e teve 

como objetivo discutir os desafios e contribuições da participação de estudantes enquanto 

facilitadores do VER-SUS na cidade de Parnaíba-PI, no mês de julho de 2012 

METODOLOGIA: Após a seleção dos alunos/facilitadores houve algumas reuniões com os 

coordenadores do projeto em Parnaíba nas quais definimos o modo de estruturação das atividades. 

Programou-se que faríamos, durante as manhãs, visitas a Estratégias Saúde da Família, 

posteriormente conheceríamos o SAMU, Hospital DIRCEU, CERESTE, CES, Central de 

Regulação, para finalizar as vistas conheceríamos o CAPS II, CAPS Ad e uma Comunidade 

Terapêutica. Na parte da tarde eram realizadas rodas de conversas sobre a saúde pública com 

enfoque na cidade de Parnaíba, bem como rodas sobre controle social do SUS, sobre práticas 

integrativas em saúde dentre outros temas. Durante a noite realizávamos reuniões para 

sistematizarmos as vivências do dia e construirmos os relatórios finais. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Por meio do VER-SUS foi possível vivenciar como se organiza a saúde em 

Parnaíba-PI, e problematizarmos esta realidade por meio dos vários olhares, ocasionado assim à 

construção e desconstrução de várias concepções a cerca da saúde. Assim sendo a experiência de 

facilitador favoreceu um aprimoramento tanto das questões de saúde como da contribuição que 

os estudantes facilitadores podem trazer para a construção do VER-SUS, percebeu-se que, nós 

alunos/facilitadores tornamo-nos cada vez mais instigados pelas questões pertinentes à construção 

do SUS, isso devido a um maior conhecimento da saúde e das relações que interferem em um 

processo de construção, seja este de um serviço de saúde ou mesmo de um projeto como o 

vivenciado, outro ponto que veio a somar foi o contato com vários estudantes, de lugares e 

disciplinas distintas onde se viu a relevância de se pensar a cerca de nosso sistema de saúde sobre 

os vários olhares CONCLUSÃO: Durante a participação no projeto, os universitários 

protagonistas tiveram a oportunidade de vivenciar conquistas e desafios inerentes ao SUS e ao 

grupo em construção. O VER-SUS beneficiou o aprofundamento das discussões sobre o trabalho 

em equipe, bem como dos serviços de saúde, permitindo “passearmos” pela gestão, atenção, 

educação e controle social no sistema e refletir criticamente sobre a saúde e nossa inserção na 

mesma como um todo. 
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INTRODUÇÃO: O direito à saúde é compreendido segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) não apenas como sobrevivência, mas como bem estar em seu sentido mais amplo. Para 

que os usuários do serviço público de saúde tenham bem estar são necessárias ações práticas e 

integrativas, que podem e devem envolver a humanização e a hospitalidade. Considerando a 

realidade dos serviços hospitalares públicos prestados em São Luís - MA, observa-se a 

necessidade de cursos voltados para o atendimento específico em instituições de saúde, que 

disseminem a cultura da Hotelaria Hospitalar no SUS. OBJETIVOS: O Projeto de Extensão 

Hotelaria e Saúde, do Departamento de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal do 

Maranhão tem por objetivos qualificar profissionais de hospitais públicos a atuarem no 

atendimento mais humanizado e hospitaleiro. Esta pesquisa objetivou verificar o entendimento 

dos cursistas do projeto quanto à importância da Hotelaria Hospitalar para a hospitalidade e à 

humanização. METODOLOGIA: Para alcance do objetivo proposto, foram aplicados 

questionários semiabertos de caráter qualitativo junto aos alunos do projeto de extensão Hotelaria 

e Saúde, com o intuito de verificar a percepção dos profissionais de saúde a respeito da Hotelaria 

Hospitalar no atendimento humanizado e hospitaleiro em hospitais de São Luís – MA. O projeto 

instrumentalizou profissionais de diversas áreas, como enfermeiros, nutricionistas, serviços 

gerais, administradores, assistentes sociais, cuidadores de idosos, entre outros, evidenciando a 

necessidade do trabalho da equipe multiprofissional para a inserção de novas práticas que visem 

ao bem estar do cliente de saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que 100% dos 

entrevistados concordam que a Hotelaria Hospitalar pode viabilizar um ambiente mais 

humanizado nas instituições de saúde, sendo que 27% por cento dos alunos respondeu que já 

havia “ouvido falar” a respeito da Hotelaria Hospitalar e 73% por cento afirmou não conhecer 

nada sobre Hotelaria Hospitalar. Verificou-se também que 100% dos entrevistados respondeu que 

a Hotelaria Hospitalar é fundamental para a segurança e o bem estar do cliente de saúde e para as 

práticas de hospitalidade. Constatou-se também que 100% concordaram que o envolvimento da 

equipe multiprofissional com a Hotelaria Hospitalar pode viabilizar um ambiente mais 

humanizado nas instituições públicas de saúde. De acordo com os entrevistados, a Hotelaria 

Hospitalar visa o bem estar físico, mental e social do cliente de saúde. Quanto à contribuição que 

o curso trará para sua formação e qualificação profissional todos responderam que o projeto 

contribuirá na agregação de novos valores voltados ao cliente de saúde, bem como no 

relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. CONCLUSÃO: Ao final da pesquisa foi 

possível verificar que o Projeto Hotelaria e Saúde têm dado aos profissionais, além da 

capacitação, uma nova diretriz de como desenvolver um trabalho com hospitalidade e 

humanização mesmo em hospitais públicos, destacando a temática do trabalho transdiciplinar 

para o SUS 
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INTRODUÇÃO: As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA’s) constituem uma importante 

questão de saúde pública, podendo ser veiculadas pelos manipuladores de alimentos, onde o 

descuido em relação às normas higiênicas favorece a contaminação dos alimentos por 

microrganismos patogênicos, podendo provocar danos à saúde do consumidor. É de grande 

interesse a necessidade de melhorar a qualidade dos produtos e serviços, assim como capacitar os 

manipuladores de alimentos para que adquiram hábitos higiênico-sanitários adequados e os 

apliquem no dia a dia. OBJETIVOS: Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o nível 

de conhecimento sobre as boas práticas de manipulação dos alimentos em uma rede de 

supermercado em Teresina, Piauí. METODOLOGIA: A Pesquisa foi composta por 37 

funcionários de ambos os sexos, faixa etária entre 18 e 50 anos de idade, selecionados 

aleatoriamente, de uma rede de supermercado em Teresina-PI, no período de dezembro de 2012 

a abril de 2013. A avaliação foi feita através da aplicação de um questionário estruturado com 

questões gerais sobre condições socioeconômicas e específicas acerca dos conhecimentos sobre 

a contaminação dos alimentos. O conhecimento foi classificado em ótimo, com porcentagens 

entre 70-100%, regular, 51-69% e ruim entre 0-50%. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

resultados revelaram que 70% dos manipuladores concluíram o ensino médio e todos ouviram 

falar em contaminação e doenças transmitidas por alimentos e boas práticas de manipulação. 

Sobre os setores onde a contaminação dos alimentos pode ocorrer, predominou o Frigorífico 

(18%) e Frios (17%) e 100% afirmaram que as mãos podem contaminar o alimento. Das doenças 

causadas por alimentos, 50% dos entrevistados marcaram uma das opções corretas (Diarreia) e 

24% marcaram a outra opção correta (Amebíase), porém, metade dos investigados marcaram 

respostas incorretas e 97% responderam ser importante a higiene pessoal. Lembrando que para 

trabalhar com alimentos, sempre é necessário usar os equipamentos de proteção individual (EPIs), 

como luvas, touca, máscara, avental e botas, além de manter a higiene pessoal. Do conhecimento 

sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, 78% marcaram a alternativa correta (“são um 

conjunto de normas empregadas em produtos, processos, serviços e edificações, visando a 

promoção e a certificação da qualidade e da segurança do alimento”.), 14% marcaram a errada 

(“é um roteiro de inspeção sanitária”.). Sobre a capacitação do manipulador de alimentos, 78% já 

participaram de algum treinamento de Boas Práticas e 19% não participaram. O conhecimento foi 

classificado como ótimo, com valor de 87,7%. Mesmo diante de resultados satisfatórios a 

capacitação é importante para dar aos manipuladores conhecimentos técnicos e práticos que são 

necessários ao desenvolvimento das habilidades e atitudes de trabalho específico na área de 

alimentos. CONCLUSÃO: Conclui-se que a maioria dos entrevistados possui bom nível de 

escolaridade e um ótimo nível de conhecimento sobre as Boas Práticas de Manipulação de 

Alimentos. 
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AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA 

FAMÍLIA - NASF NA CIDADE DE FORTALEZA-CE 

 

Marcielly dos Santos Maciel; Márcia Oliveira Coelho Campos; Iriadélia Soraia Ribeiro Rabelo; 

Maria das Graças Barbosa Peixoto; Maria Elidiana Araújo Gomes. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: oc.marcia@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é entendido como uma 

estratégia para ampliar a abrangência e a diversidade das ações das Equipes de Saúde da Família 

(ESF), bem como sua resolubilidade, uma vez que promove a criação de espaços para a produção 

de novos saberes e ampliação da clínica. OBJETIVOS: Relatar as ações de saúde realizadas pelo 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF de um Centro de Saúde da Família da Cidade de 

Fortaleza - CE. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência das atividades 

desenvolvidas pelo NASF em um grupo de usuários da Comunidade do Bairro Bom Jardim, no 

período de março a novembro de 2011. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As atividades em 

grupo foram realizadas em um equipamento da comunidade a Sociedade Beneficente Sara Rozita, 

cuja estrutura cooperou para o desenvolvimento do trabalho com quadra de esportes, salas para 

atendimento coletivo e individuais com mesas, cadeiras e macas, banheiros femininos e 

masculinos e copa. As atividades aconteciam semanalmente, às quintas-feiras pela manhã. O 

grupo recebeu o nome de “Grupo Revivendo” e era composto por usuários de todas as faixas 

etárias e ambos os sexos. O grupo tinha uma duração aproximada de 90 minutos. Foram 

conduzidas atividades de educação em saúde contemplando a Educação popular, no qual as 

pessoas desenvolvem o senso de responsabilidade pela sua própria saúde. As atividades seguiam 

o seguinte roteiro: verificação da Pressão Arterial Sistêmica; educação em saúde e exercícios 

físicos: alongamentos, exercícios aeróbicos, exercícios terapêuticos, dançoterapia, técnicas de 

relaxamento como automassagem e dinâmicas que incluíssem mentalizações. CONCLUSÃO: 

Percebe-se a importância dos Profissionais do NASF e dos demais profissionais atuantes na 

atenção primária a saúde de ir além dos muros das Unidades de Saúde, adentrando no território 

da comunidade, valorizando e fortalecendo as parcerias sociais. 
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O GRUPO COMO TECNOLOGIA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS FAMÍLIAS 

EM LUTO PELA PERDA DO FILHO RECÉM-NASCIDO 

 

Rita Maria Viana Rêgo; Ângela Maria Alves e Souza; Maria Dalva Santos Alves; Maria Fátima 

Maciel Araújo; Míria Conceição Lavinas Santos; Tamires Rebeca Forte Viana; Lívia Maria Viana 

Rêgo. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: ritamvrego@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Promoção de Saúde é expressa numa abordagem de competências, inclui 

conhecimento, habilidades e atitudes com ênfase na qualidade da prática. O enfermeiro e devem 

proteger, apoiar e acolher famílias enlutadas pela perda de recém-nascido (RN) de maneira 

individual ou em grupo. OBJETIVOS: Relatar sobre o desenvolvimento de um grupo de 

apoio/suporte aos pais em luto perda do filho RN. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência, recorte de um estudo maior, uma pesquisa do curso de doutorado em enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará em que se utilizou a pesquisa-ação como metodologia. Os 30 

encontros grupais aconteceram aos sábados, de janeiro a setembro de 2012, e acolheu-se 14 casais. 

O ambiente foi um Laboratório de Práticas Alternativas de Saúde (LabPas). Trabalhou-se com 

grupos semiabertos e de ajuda mútua, o que possibilitou o acesso gradativo dos pais. Utilizou-se 

o relaxamento com exercício respiratório e a técnica de imaginação criativa, direcionada por meio 

de 18 temas diferentes. Cada encontro grupal foi planejado durante a semana que antecedeu 

referido evento. Elaborou-se um roteiro das atividades com base nas expectativas das famílias, 

contidas nas entrevistas. Na véspera de cada encontro realizou-se conferência do necessário para 

acontecer por meio da lista de checagem. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O trabalho em grupo 

é habitual ao cotidiano do enfermeiro, possivelmente pela influência de seus formadores, que 

reconhecem e transmitem o cuidar/ cuidado voltado para a percepção integral do homem inserido 

na família, e em comunidade. Embora a morte constitua parte do ciclo de vida do homem, 

dificilmente este se encontra preparado para enfrentar o seu passamento e de entes queridos. Com 

a morte de uma criança, a família pode ter a sensação de injustiça, raiva, culpa e de 

autorreprovação e inabilidade. Neste encontro grupal utilizou-se como técnica de imaginação 

criativa, uma analogia da força interior do ser humano com a força contrátil do coração. Referida 

técnica estimula os participantes para liberdade de suas fantasias, medos, tristezas, alegrias, entre 

outros sentimentos que lhes possam sufocar. Eles foram convidados a se posicionarem sentados 

ou deitados sobre almofadas, ao tempo em que ouviram música suave, orquestrada e o 

coordenador andava pela sala descrevendo o conteúdo da técnica em tom de voz suave e 

pausadamente, com momentos de silêncio para possibilitar a reflexão. Precedeu-se a técnica, 

exercícios respiratórios possibilitou que o corpo se aquietasse. A pergunta norteadora que mediou 

este encontro grupal foi - “Descubra Força Espiritual Interior e Ressignifique a Vida”. 

Convidados a dizerem como chegaram e como estavam saindo, os participantes informaram que 

estavam fortalecidos, esperançosos, com mais energia o que indica a promoção da saúde destas 

famílias. CONCLUSÃO: O trabalho em grupo possibilita crescimento individual e coletivo e a 

elaboração do conhecimento e quem está em luto necessita de cuidados do enfermeiro, nem 

sempre preparado para promover a saúde da pessoa em 
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PERFIL NUTRICIONAL E AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE CÁLCIO EM 

ADOLESCENTES UNIVERSITÁRIOS EM PICOS – PI 

 

Clycia Dos Santos Pereira Guimarães; Aila De Oliveira Rodrigues Costa; Joilane Alves Pereira 

Freire; Daniela De Moura Soares; Marcos Ícaro Policarpo De Sousa. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: clycia_24@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As necessidades de cálcio são maiores na puberdade e adolescência, em função 

do desenvolvimento muscular, esquelético e endócrino acelerado, nessa fase da vida. 

OBJETIVOS: Avaliar o estado nutricional e o consumo atual de cálcio em adolescentes 

saudáveis, matriculados na Universidade Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de 

Barros - Picos - PI. METODOLOGIA: Estudo transversal, de caráter descritivo realizado nas 

dependências da Universidade Federal do Piauí, CSHNB, utilizando variáveis antropométricas, 

recordatório de 24 horas (R24h) e questionários de conduta alimentar, com amostra de 33 alunos 

entre 17 a 19 anos de idade do 1º e 2º período do Curso de Nutrição. Para a classificação do estado 

nutricional foram adotados os critérios propostos pela OMS, que estabelece o equacionamento da 

condição nutricional de acordo com o percentil ocupado pelo valor do IMC para uma determinada 

idade (IMC/Idade). Utilizou-se estatística descritiva simples composta por média, porcentagem e 

desvio padrão por meio do software Stata versão 9.0. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Encontrou-se 91,91% dos adolescentes com eutrofia (n=30), 3,03% com baixo peso ou magreza 

(n=1); 3,03% com sobrepeso (n=1) e 3,03% com obesidade (n=1). O cálcio alimentar médio dos 

adolescentes avaliados mostrou-se bem baixo do ideal (380,28mg/d), atingindo apenas 29,25% 

da ingestão recomendada. Houve uma prevalência de elevada eutrofia em nosso estudo, no 

entanto, 100% dos adolescentes consumiram cálcio abaixo dos valores recomendados, semelhante 

a resultados de outros estudos epidemiológicos. CONCLUSÃO: Devido ao baixo consumo de 

cálcio pelos adolescentes avaliados, sugere-se a necessidade de mais estudos nessa área e o 

estabelecimento de programas populacionais no sentido de manter uma adequação do consumo 

deste mineral com vistas à prevenção patologias na vida futura, e de contribuir desta forma, para 

uma melhoria da qualidade de vida até a idade avançada. 
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS EM INSTITUIÇÃO DE 

LONGA PERMANÊNCIA 

 

Liélma Carla Chagas da Silva; Wyarlenn Divino Machado; Alexandro do Vale Silva; Rafael Aires 

Muniz; Maria da Conceição Coelho Brito; Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: lielma_carla@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A população brasileira encontra-se em franco processo de envelhecimento, 

tendo já atravessado as etapas iniciais do processo de transição epidemiológica na qual pode ser 

observada pelo declínio da taxa de fecundidade e mortalidade apresentada pela população. 

OBJETIVOS: Caracterizar o estado funcional de idosos em Instituição de Longa Permanência à 

luz do Índice de Katz. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório descrito com 

abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada durante o período de junho de 2011 a junho de 

2012 com 17 idosos de uma Instituição de Longa Permanência. Utilizou-se como instrumento 

para a coleta de dados o Índice de Katz. Este estudo é um recorte de uma pesquisa maior intitulada 

Promoção da Saúde Mental em Idosos Assistidos em Instituição de Longa Permanência, 

apreciada pelo Comitê de Ética com o parecer Nº 1017/2011. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Segundo Lino (2008), o Índice de Katz é um instrumento utilizado na avaliação da capacidade 

funcional do idoso. Sua pontuação varia de 0 a 6 em que 0 corresponde à independência do idoso 

em todas as funções avaliadas, 1: independência em cinco funções e dependência em uma função, 

2: independente em quatro funções e dependente em duas funções, 3: independente em três 

funções e dependente em três funções, 4: independente em duas funções e dependente em quatro 

funções, 5: independente em uma função e dependente em cinco funções e 6 dependente em todas 

as funções. Com a aplicação do instrumento, percebeu-se que a parcela mais expressiva dos idosos 

foi caracterizada por pontuação 0 em relação ao Índice de Katz. Notou-se que a maioria dos idosos 

apresentou uma funcionalidade satisfatória, significando que os mesmos são independentes para 

realizarem suas atividades de vida diária. Outro aspecto que chamou a atenção é o fato de que 4 

indivíduos apresentaram pontuação 5, significando que os mesmo apesar de apresentarem a 

capacidade de realizar algumas atividades diárias, são dependentes em quase todas as áreas de 

funcionamento. A avaliação funcional do idoso apontou que 2 indivíduos foram caracterizados 

com pontuação 6, representando dependência total para a realização de suas atividades de vida 

diária. CONCLUSÃO: O estudo permitiu identificar as reais dificuldades no processo de 

construção do perfil funcional do idoso refletindo assim na importância de se criar estratégias que 

fortaleçam e melhorem as condições físicas de saúde. 
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O ESTADO DA ARTE ACERCA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Pablo Rafael Araújo Lima; Silvelene Carneiro de Sousa; Lívia Maria Mello Viana; Iel Marciano 

de Moraes Filho; Ivanilda Sepúlveda Gomes; Francidalma Soares Sousa Carvalho Filha; Inez 

Sampaio Nery. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: pablorafael00@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Tem-se violência à mulher como todo ato de violência de gênero que resulte 

ou possa resultar em dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico da mulher, incluindo a 

ameaça de tais atos, a coerção ou a privação arbitrária da liberdade, tanto na vida pública como 

na vida privada. Surge como um fenômeno cotidiano, em todas as idades, etnias ou classes sociais, 

sendo na sua maioria de vezes invisível, silenciada, não denunciada, e quando denunciada não 

punida, resultando em graves danos para a saúde física e mental, reprodutiva e em alguns casos 

leva a morte. OBJETIVOS: Por ser a violência contra a mulher relevante, um problema 

complexo e multifacetado, objetivou-se fazer um levantamento bibliográfico das publicações 

acerca da temática violência contra a mulher. METODOLOGIA: Foi realizado um levantamento 

da produção científica relacionada à violência contra a mulher na base de dados BIREME, 

referente ao período de 2007 a 2011, utilizando-se os descritores: violência, mulher e 

enfermagem. Na busca, foram detectados 118 artigos relacionados ao tema nesta base de dados. 

Após esta etapa foi executada a leitura dos resumos e, em seguida analisadas e selecionadas as 

pesquisas de interesse. Ao aplicar os critérios de inclusão, a saber: pertencer à temática proposta, 

estar escrito no idioma português, estar disponível em texto completo, espaço temporal de 2007 

a 2011, compôs-se uma amostra de 13 artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Das 13 

produções científicas da BIREME, destacam-se os anos de 2008, 2010 e 2011 como os de maior 

produção. No cenário da publicação: 7 pesquisas a nível ambulatorial, 4 em ambiente hospitalar, 

2 no domicílio. Nesse sentido, ressalta-se que essas pesquisas são resultantes do grau variável de 

dependência e exigências de identificação individualizada das necessidades apresentadas pela 

mulher. Em relação a abordagem metodológica prevaleceu a qualitativa, com 11 artigos. De 

acordo com a análise dos dados coletados, a distribuição geográfica por unidade da federação, 

destacou-se o Rio de Janeiro e São Paulo como os estados de maior produção científica, com 3 

artigos, cada um. Os principais sentimentos ou traumas apresentados foram a dor, tristeza, o medo, 

a vergonha, a culpa e a decepção que devem ser tratados para evitar agravos como distúrbios 

alimentares, distúrbios do sono, uso de álcool ou drogas e síndrome do pânico. CONCLUSÃO: 

A violência contra a mulher é um assunto cada vez mais abordado dentro da área de saúde, pois 

além da complexidade e abrangência de agravos para a vítima. Pode-se concluir que se 

enfatizaram a enfermagem como sendo responsável por um cuidado humanizado e acolhedor, 

visando prevenir e tratar os agravos através da percepção dos principais sinais associados à 

agressão como lesões genitais, anais e retais, indícios de agravos físicos representados por 

hematomas, edemas, fraturas ou sintomas psicológicos. Espera-se que esse trabalho venha então 

a contribuir no incentivo de novas produções que visem soluções e melhorias para o problema 

exposto. 
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PROPOSTA TERAPÊUTICA PARA PACIENTES PORTADORES DA DOENÇA DE 

ALZHEIMER ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS 

EXCEPCIONAIS 

 

Felipe Cardoso Rodrigues Vieira; Francisco Thyago de Abreu Rocha; Plinio Henrile Lopes Reis; 

Saulo Luz de Carvalho; Luan Monteiro Lima; Rodolfo Ritchelle Lima dos Santos; Éverton José 

Ferreira De Araújo. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: felipecrv@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Na terapia farmacológica da Doença de Alzheimer (DA) verifica-se um custo 

relativamente alto, mas também se deve considerar que o tratamento é permanente. Visto a 

onerosidade de aquisição desses medicamentos o Ministério da Saúde (MS), na execução da 

Política Nacional de Medicamentos, disponibilizou o acesso da população a tais medicações pelo 

Programa de Medicamentos Excepcionais (PME). OBJETIVOS: A presente pesquisa tem por 

objetivo avaliar os protocolos do Ministério da Saúde (MS) para o tratamento da Doença 

Alzheimer identificando as carências na terapêutica instituída, abordando as terapias alternativas 

disponíveis atualmente. METODOLOGIA: A pesquisa baseou-se na análise dos Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do MS para a DA, além disso, foi feito um 

levantamento bibliográfico nas seguintes bases de dados: SciELO, PubMed e Medline, 

verificando as alternativas de tratamento dispostas atualmente para DA. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O Programa de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde disponibiliza 

atualmente a terapia farmacológica com Inibidores da Acetilcolina (IAChE) baseada no PCDT, 

sendo eles: donezepila, rivastigmina e galantamina. Os dados auferidos mostram que a associação 

entre abordagem medicamentosa (os IAChE disponibilizados pelo MS, e os antipsicóticos, 

antidepressivos, ansiolíticos, sedativos, modulador do receptor N-metil-D-aspartato) e não 

farmacológica é relativamente eficaz, destacando a proposta fisioterapêutica para portadores de 

DA. CONCLUSÃO: A intervenção farmacológica restrita a medicamentos IAChEs (conforme 

disposto pelo programa de saúde do governo federal) é vista atualmente ultrapassada, 

necessitando de implementações e estudos pormenorizados na busca de uma nova política de 

atendimento à saúde que seja efetiva, englobando as novas tendências terapêuticas. 
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ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTOXICAÇÕES REGISTRADAS 

NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS DO ESTADO DO PIAUÍ NO 

PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013 

 

Hérmeson Sttainer Silva Oliveira; Mayara Ladeira Coelho; Paula Cristine Campos Coelho; Maria 

Da Glória de Melo Gomes Andrade; Romualdo Luis Sarmento Veloso Martins; Tatiana Vieira 

Souza Chaves. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: hermeson.oliveira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A intoxicação é um processo patológico causado por substâncias químicas em 

consequência de alterações bioquímicas no organismo. Os processos de intoxicação humana têm 

se constituído em um dos mais graves problemas de saúde pública e, especialmente no Brasil, é 

elevada a incidência de intoxicações fatais, devido à falta de estratégias de controle e prevenção 

das intoxicações associadas ao fácil acesso da população a um número crescente de substâncias 

lícitas e ilícitas com alto grau de toxicidade. No Brasil, os dados sobre intoxicações são 

disponibilizados nas publicações anuais do Sistema Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológica (SINITOX) OBJETIVOS: O presente trabalho tem como objetivo analisar o 

perfil epidemiológico dos casos de intoxicações no primeiro trimestre de 2013 registrados pelo 

Centro de Informações Toxicológicas do Estado do Piauí (CITOX-PI) METODOLOGIA: Fora 

realizado um estudo de natureza investigativa de maneira documental e quantitativa, sendo 

identificados e analisados a partir das fichas de notificação observadas: faixa etária, sexo, tipo de 

ocorrência, zona de ocorrência, via de administração, tipo de intoxicação e agente tóxico. Os 

dados foram processados e analisados por meios de tabelas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O maior problema de avaliar dados provenientes de diferentes Centros de Informação 

Toxicológica é a falta de homogeneidade da abordagem dos dados, sendo que no presente trabalho 

houve a demonstração de um baixo percentual de respostas “ignorados/brancos”. Pode-se 

observar a prevalência de Intoxicações por medicamentos (29,41%), seguido da intoxicação por 

drogas de abuso (26,47%), Domissanitários (9,8%), produtos agrícolas (7,8%) e Raticidas 

(5,88%). A identificação do fator determinante do evento de intoxicação é imprescindível para 

que medidas preventivas possam ser implementadas, logo no presente trabalho a circunstância 

acidentes individuais (37,74%) foi definida como a principal causa de intoxicações, seguido pela 

presença de abuso de substâncias (19,60%) e Tentativas de suicídio (18,64%). O grupo mais 

afetado encontra-se na faixa etária de 20 a 29 anos (33,33%), seguido da faixa etária de 30 a 39 

anos (19,66%) e 1 a 4 anos (18,62%), contrariando a perspectiva nacional. Com relação ao gênero 

dos intoxicados pode-se observar uma ligeira prevalência do sexo feminino em intoxicações 

(53,92%). Observa-se que em grande parte, os casos de intoxicação ocorrem na zona urbana 

(79,9%), sendo em menor densidade na zona rural (7,35%), sendo superado pelos casos ignorados 

(12,74%). Em um caso foi observado agravamento do quadro para óbito após a intoxicação. 

CONCLUSÃO: As informações identificadas são de importância fundamental para a detecção 

de problemas de saúde pública e como indicadores de riscos. Assim, a importância do CITOX-PI 

é demonstrado como um promotor de informações e orientações toxicológicas aos profissionais 

de saúde, além de ser um fator de geração de uma consciência social. 
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A EDUCAÇÃO E SAÚDE NA ABORDAGEM GRUPAL COM GESTANTE 

ADOLESCENTE DO BAIRRO TERRENOS NOVOS, SOBRAL, CEARÁ. 
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de Souza; Karoliny Melo de Castro; Juciara Djane Costa Linhares. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: patriciapimentel.enfermagem@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Ao tratar da temática gestação na adolescência, Mandu (2000) lembra que 

grande parte dos estudos focaliza as conseqüências médico-sociais da gravidez entre adolescentes 

desconsiderando as diferenças derivadas da sua inserção social. A gestação na adolescência é um 

problema mundial de saúde pública, pois atinge principalmente a classe social mais carente e de 

menor escolaridade, sendo na maioria das vezes não planejada. O conhecimento individual de 

cada adolescente e suas necessidades se podem fazer, coletivamente, construindo um novo 

cenário de educação na saúde e uma nova atividade na unidade de saúde para a comunidade. 

OBJETIVOS: Esse estudo tem como objetivo refletir sobre atividades de educação e saúde 

desenvolvidas com gestantes adolescentes, através de diálogos interativos, dinâmicas, sob uma 

abordagem multiprofissional do Pet-Saúde METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa com 

abordagem qualitativa, de caráter exploratório. Onde após a pesquisa de territorialização foram 

realizados planejamentos sobre quais atividades seriam realizadas com o grupo de gestantes 

adolescentes do bairro. Foram eleitas adolescentes grávidas de todo o bairro e cada uma com suas 

qualidades distintas. O grupo de monitores foi distribuído no bairro para visitas domiciliares para 

conhecer a realidade de cada participante. A equipe do programa PET – Saúde é composta por 

profissionais da odontologia, medicina, enfermagem e discentes da medicina, odontologia, 

enfermagem e educação física. As atividades desenvolvidas pelos monitores foram configuradas 

em três redes de atenção e promoção de saúde: Atenção e promoção de saúde domiciliar 

individual, Atenção e promoção de saúde com o período gestacional e Atenção e promoção de 

saúde nas atividades de grupo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Esta pesquisa implica na 

reflexão diretamente da formação profissional e nos modos de fazer a prática específica em 

comunidades que estão estruturadas em contextos sociais desfavoráveis e carentes de uma rede 

de cuidados. Esta experiência em cenários de práticas nas comunidades vem ao encontro das 

diretrizes do programa pet-saúde, que reorganiza e ao mesmo tempo, da suporte as ações do 

Sistema Único de Saúde do País. CONCLUSÃO: Conclui-se então a importância do programa 

juntamente com o Centro de Saúde da Família, estar integrados com novas propostas educativas 

para com as adolescentes gestantes. É necessário maior reflexão e programas assistências aos 

adolescentes, principalmente àqueles das classes mais desfavorecidos, valendo-se de atividades 

que envolvam educação sexual, a formação de adolescentes multiplicadores, um bom serviço de 

planejamento familiar e orientação à contracepção. 
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EDUCAÇÃO PERMANENTE FRENTE AO ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Joelma Sousa Lacerda; Nadyelle Elias Santos Alencar; Francisca Fabiana Fernandes Lima; 

Mariza Inara Bezerra Sousa.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Oral  

E-mail: joelma_sdma2007@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno exclusivo (AME) é essencial para o desenvolvimento 

saudável da criança, desempenha influencias no sistema imunológico e psicológico, aumenta o 

vínculo mãe e filho, e proporciona melhor desenvolvimento cognitivo para o neonato, além de 

conferir vantagens para a saúde da mãe (GUYTON 2006). OBJETIVOS: Relatar a experiência 

de acadêmicas de Enfermagem acerca da educação permanente na prática do aleitamento materno 

exclusivo, através da participação em um projeto de extensão. METODOLOGIA: Trata-se de 

um relato de experiência, com abordagem qualitativa, acerca da vivência de acadêmicas de 

Enfermagem da Universidade Federal do Piauí, na participação do projeto de extensão intitulado: 

“Ações integradas de enfermagem na prática do aleitamento materno exclusivo: Uma abordagem 

biopsicossocial”. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a participação no projeto de 

extensão, as acadêmicas desenvolviam atividades de aconselhamento acerca do aleitamento 

materno exclusivo, explicitando as vantagens. Eram esclarecidas dúvidas e fornecidas 

informações sobre a composição do leite e cuidados com a higiene dos seios. Observou-se, que 

as mulheres que se encontravam na maternidade apresentavam deficiência no conhecimento 

acerca da prática, o que evidenciava a incerteza sobre a efetivação do AME. Com isso, deu-se 

foco na conscientização das mães acerca da temática e elucidada sua extrema importância. 

CONCLUSÃO: Para a efetivação do aleitamento materno exclusivo, há a necessidade de um 

acompanhamento integral pela equipe multiprofissional, familiares e instituições governamentais 

para que haja uma consolidação das políticas de saúde sobre aleitamento. Para incentivar o AME, 

torna-se necessário contemplar aspectos relacionados à criança e à mãe-nutriz. O enfermeiro 

exerce papel determinante na promoção do aleitamento materno exclusivo, proporcionando 

cuidado ao binômio mãe-filho, portanto, necessita interagir com ambos para propor as 

intervenções necessárias para obter uma lactação efetiva. 
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INCENTIVO AO CONSUMO ALIMENTAR DE POTÁSSIO A HIPERTENSOS 

USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 

DIABETES EM PARNAIBA PIAUÍ 

 

Joice Nery Cavalcante de Sousa; Izabelle Silva de Araújo; Ângela Carvalho de Almeida Brito; 

Diana Maria Gomes Bezerra. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: joicenerysousa.nutricionista@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica, considerada como o mais prevalente e 

modificável risco para as doenças cardiovasculares, doença multifatorial responsável pela alta 

frequência de internações e por elevados custos assistenciais, havendo a necessidade da 

abordagem da equipe multiprofissional desde a sua prevenção. OBJETIVOS: Avaliar a 

influência de um programa educativo nutricional sobre o consumo alimentar de potássio em 

hipertensos de uma unidade básica de saúde em Parnaíba (PI), atendidos no Programa de Atenção 

à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus (HIPERDIA). METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo de campo com abordagem quantitativa, onde foi realizada uma intervenção educativa e 

aplicado o Recordatório de 24horas, a Frequência de Consumo Alimentar de potássio e um teste 

de conhecimentos sobre a Hipertensão e alimentação. Foram aferidos os níveis pressóricos e 

analisados os níveis séricos de potássio. A abordagem educativa nutricional baseou-se em 

informações no modelo educativo conscientizador e libertador de Paulo Freire (1993) que 

propicia o desenvolvimento da pessoa como um todo, tornando-o agente de sua própria 

transformação, partindo da experiência e da percepção do educando. O que importava ao atender 

o educando era, sobretudo, ajudá-lo a ajudar-se, através de trocas de experiências, 

questionamentos e humanização, e não uma ação educativa dominadora, informativa e distante 

dos educandos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos 18 hipertensos estudados, a maioria era 

do sexo feminino (67%), idosos (50%) e analfabetos (44%). Após a intervenção educativa houve 

uma melhora no número de acertos sobre conhecimento de 31% para 86%. Em relação ao 

consumo de potássio em média mudou de 2314Eq/l para 2862mEq/l, o que demonstra um 

aumento na ingestão de potássio pelos hipertensos pesquisados e os níveis séricos de 4,3mg para 

4,6mg após a intervenção educativa. Já em relação aos níveis pressóricos antes e após a 

intervenção permaneceu em média 130 mmHg e 80 mmHg, mas deve-se destacar o período curto 

de intervenção CONCLUSÃO: Inferimos que o programa educativo propiciou maior 

compreensão sobre a importância do tratamento como medida de prevenção de complicações, 

bem como mudanças no hábito alimentar através do aumento do consumo de frutas e verduras e 

consequentemente aumento no consumo de potássio. Porem há a necessidade de mais ações 

direcionadas a promoção, prevenção e tratamento dos usuários hipertensos e demais pessoas da 

comunidade, uma vez que a inclusão de novos hábitos de vida garante benefícios à saúde desde 

que essas mudanças sejam permanentes. 
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AVALIABILIDADE DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE): O DESTRINCHAR 

DO PROCESSO METODOLÓGICO EM UM GRUPO DE PESQUISA EM SAÚDE 
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Apresentação: Oral 
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INTRODUÇÃO: O Programa Saúde na Escola (PSE) surgiu da articulação do Ministério da 

Saúde e da Educação, pelo Decreto Presidencial nº 6.286/07. Este programa veio contribuir para 

o fortalecimento de ações na perspectiva do desenvolvimento integral, e, proporcionar à 

comunidade escolar a participação em programas e projetos que articulem saúde e educação 

(BRASIL, 2011). O PSE é um programa em processo de implementação, sendo necessária a 

realização de estudos que visem o quão será efetivo ou não os objetivos delimitados pelo 

programa, aspectos estes que justificam os estudos de avaliabilidade (NATAL et al., 2010). Diante 

de um referencial tão complexo, que é a avaliabilidade, torna-se relevante instigar discussões que 

permitam um maior conhecimento do mesmo. OBJETIVOS: Descrever os processos de 

discussão sobre a avaliabilidade e o PSE incitados em um Grupo de Pesquisa, de uma 

Universidade da Zona Norte do Ceará. METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, com abordagem qualitativa. O cenário da discussão foi no Laboratório de Pesquisa 

Social, Educação Transformadora e Saúde Coletiva (LABSUS) da Universidade Estadual Vale 

do Acaraú (UVA), em Sobral/CE. Temos como sujeitos sete integrantes do grupo de pesquisa. 

Foram realizados seis momentos, nos meses de maio e junho de 2013, para discutir a 

avaliabilidade, enquanto referencial teórico-metodológico, e o próprio PSE. Foram respeitados os 

princípios éticos estabelecidos pela Resolução 196/96. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com 

o intuito de aumentar a familiaridade com o referencial teórico e problematizar o PSE realizaram-

se estudos em grupo, oficinas, exposição dialogada, e interação constante entre os membros do 

Grupo de Pesquisa. No decorrer dos encontros foram identificadas diversas dúvidas quanto a este 

tipo de metodologia. Em relação ao PSE, buscou-se realizar uma análise, identificando a partir da 

visão dos pesquisadores, fatores que poderiam influenciar na efetividade do programa, 

levantando-se alguns problemas estruturais e organizacionais. Realizou-se ainda uma 

diagramação, em grupo do PSE, com vistas a conhecer melhor o programa, bem como colocar 

em prática uma das etapas da avaliabilidade, que é a construção do modelo lógico. 

CONCLUSÃO: Diante dos encontros, verificou-se a grande importância de oficinas e estudos 

de grupo como estratégias para fortalecer a pesquisa, e também o interesse e renovação em 

práticas produtoras de ciências. Portanto, capacitar pesquisadores é extremamente necessário em 

estudos metodológicos complexos como a avaliabilidade, pois este processo implantado de forma 

grupal proporciona a troca de conhecimentos e consequentemente à lucidez do processo 

metodológico. 
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REDE CEGONHA: ANALISE DOS INDICADORES NO TERRITÓRIO DOS COCAIS-
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INTRODUÇÃO: A rede cegonha tem como prioridade assegurar às mulheres o direito ao 

planejamento familiar e gravidez garantindo um pré-natal de qualidade parto e pós-parto 

assistidos por profissionais qualificados e às crianças o direito ao nascimento, crescimento e 

desenvolvimento saudáveis OBJETIVOS: Objetivou-se analisar indicadores referentes ao índice 

de mortalidade materna, neonatal e o atendimento humanizado a gestante e ao Recém Nascido no 

território dos cocais nos anos de 2008 e 2009. METODOLOGIA: Pesquisa descritiva, 

quantitativa, realizada por meio da análise dos indicadores do Território dos Cocais colhido nos 

portais de domínio público Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sala de Apoio a 

Gestão Estratégica do Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 

(CNES), Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) e SISPRENATAL, Secretaria Estadual de Saúde (SESAPI) e 

DATASUS referente ao período de 2008 e 2009. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nos 

resultados, observou-se os indicadores mais prevalentes: elevados índices de morte neonatal 2009 

(73%), materna e de mulheres em idade fértil 2008/2009 (72%) a redução do número de consultas 

pré-natais 2009 (32,9%) possivelmente relacionados à falhas na assistência prestada a gestante 

durante o estado gravídico, parto e pós-parto. A grande proporção de parto cesáreos realizados 

(50%) tais ocorrências podem estar relacionadas a diversos fatores como intercorrências clínicas 

relacionadas a hipertensão, diabetes, complicações de uma gestação de alto risco, prematuridade 

do feto. CONCLUSÃO: Conclui-se que a melhoria nesses indicadores depende 

consequentemente da melhora na assistência prestada pelos os profissionais da saúde, através da 

implementação da REDE CEGONHA. 
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REFLEXÕES SOBRE O TERRITÓRIO COMO O CAMPO DE ESTÁGIO EM 

SERVIÇO SOCIAL NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NO NÚCLEO DE APOIO À 

SAÚDE DA FAMÍLIA 
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INTRODUÇÃO: Este trabalho tem como finalidade relatar as experiências vivenciadas pela 

acadêmica de Serviço Social referente ao período de realização dos Estágios Curriculares 

Supervisionados I,II e III, na atenção básica em saúde no Núcleo de Apoio à Saúde da Família-

NASF na cidade de Parnaíba-PI. Realizar estágio na área da saúde é inegavelmente, também 

refletir sobre os marcos teóricos desta importante política e refletir sobre a própria concepção de 

saúde e sua interface com as esferas sociais, econômicas, políticas, ter um contato com a carência 

dos serviços e recursos, conhecer e analisar seus avanços e dificuldades. Além disso, refletir sobre 

o SUS e o projeto ético-político do serviço social. OBJETIVOS: Relatar a experiência de ter o 

território como campo de estágio do serviço social no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

METODOLOGIA: Esta análise utiliza o método de estudo descritivo do tipo relato de 

experiência acerca da vivência da acadêmica de Serviço Social inserida no NASF. A inserção da 

estagiária se deu durante três semestres, acompanhada por uma supervisora de campo. O estágio 

foi realizado com a presença da estagiária nas atividades realizadas pelo NASF o cronograma da 

participação no campo de estágio obedeceu às atividades do NASF. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Iniciar o estágio traz diversas angústias, naturais ao processo e ao tempo de 

vivência do mesmo. Trata-se da entrada oficial nos campos de atuação profissional e por 

consequência das primeiras vivências da prática. Nesse sentido a questão do local onde se vai 

estagiar gera ansiedade. No caso do campo de estágio NASF havia muita controvérsia, pois se 

tratava de um serviço relativamente novo no município, e que ainda não havia de todo sido 

compreendido no imaginário dos usuários e das próprias equipes de saúde. Nesse sentido a 

pesquisa bibliográfica das leis e das diretrizes de atuação foi oportuna para estabelecer as 

primeiras impressões e nivelar algumas expectativas. Contudo a questão do lugar, o “onde” se 

daria o estágio ainda se mantinha etéreo. CONCLUSÃO: O estágio no NASF possibilitou uma 

visão ampliada da saúde, bem como a percepção de vê o individuo de forma integral, não o 

limitando a doença. Ao capilarizar as ações do ESF o NASF adentra em quantidade e 

profundidade no território e qualifica esse espaço no seu lugar de atuação. A participação em 

diversas ações elucidou o papel do Assistente Social dentro do NASF, a qual abrange uma série 

de peculiaridades em busca de um cuidado efetivo na saúde coletiva. Dessa forma, as habilidades 

adquiridas configuraram-se apenas como uma introdução ao NASF, servindo de alicerce para 

futuros trabalhos no campo da saúde. Em suma, a participação prática das atividades permitiu o 

desenvolvimento de valores morais e o surgimento de um sentimento de coresponsabilização na 

busca por um sistema de saúde igualitário, integral e acima de tudo, humanizado. Assim aquilo 

que se constituía como angústia tornou-se um diferencial no trabalho o “não lugar” é condição 

para a flexibilidade e capilaridade das ações da equipe do NASF. 
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INTRODUÇÃO: Uma alimentação saudável deve ser baseada em práticas alimentares que 

assumam a significação social e cultural dos alimentos. O mais importante é que a alimentação 

dos mais novos seja completa, equilibrada e variada, diversificando-se os alimentos e os nutrientes 

em cada refeição. A roda dos alimentos deve servir como guia para a alimentação das crianças. 

OBJETIVOS: Este estudo trata-se de um relato de experiência sobre a realização de oficinas de 

alimentação saudável para discentes infantis de uma escola pública municipal no município de 

Teresina. METODOLOGIA: Os objetivos das oficinas é fornecer informações, promover 

discussões e reflexão sobre a alimentação saudável entre as crianças no ambiente escolar, bem 

como orientá-las a manter esses hábitos também no ambiente domiciliar. A apresentação dos 

temas foi feita de forma ilustrada por meio de cartazes e demonstrações de alimentos, enfatizando 

as várias formas de se alimentar bem com frutas, verduras e legumes existentes no meio do 

convívio das crianças, além de ter sido criada uma horta comunitária nas dependências da escola, 

na qual as próprias crianças juntamente com os seus professores iriam cuidar e mantê-la para 

consumo próprio. Foi utilizada como metodologia a disposição dos alunos em círculos, a 

realização de dinâmicas para a apresentação dos alimentos às crianças, a degustação dos alimentos 

e palestras que eram realizadas para enfatizar as vantagens da alimentação saudável para o 

organismo, as palestras eram realizadas por discentes de Enfermagem que cursavam a disciplina 

de Nutrição e Dietética da Universidade Federal do Piauí (UFPI) acompanhados por uma 

professora enfermeira responsável pela respectiva disciplina. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As crianças participavam das oficinas realizando questionamentos sobre os temas proposto, 

degustando e conhecendo cada alimento que lhes era mostrado, e ao final das oficinas foi criada 

a horta comunitária com a plantação de alface, repolho, cebolinha, cenoura, coentro, salsinha, 

batata, manjericão, abóbora, entre outros. As necessidades nutricionais dependem da idade, 

constituição e atividade física. Os hábitos alimentares são condicionados desde os primeiros anos 

de vida, por isso, é muito importante o estabelecimento de regras e de comportamentos 

alimentares saudáveis precocemente. CONCLUSÃO: Neste sentido é fundamental resgatar estas 

práticas bem como estimular a produção e o consumo de alimentos saudáveis regionais, sempre 

levando em consideração os aspectos comportamentais e afetivos relacionados às práticas 

alimentares. Foi possível perceber ao final da atividade o aumento no nível de conhecimento de 

informações dessas crianças, favorecendo a aquisição do hábito de se alimentarem de forma 

saudável uma vez que já conhecem os benefícios, bem como transmitindo o que eles aprenderam 

para seus familiares. Também destaca-se a importância do discente de Enfermagem na interação 

com a comunidade e, em especial, em ações de promoção à saúde; inserindo-os efetivamente no 

contexto da Atenção Primária à Saúde. 
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PROMOVENDO SAÚDE ATRAVÉS DA DANÇA: A EXPERIÊNCIA DO GECA- 

GRUPO DE EXPRESSÃO CORPORAL E AUTO ESTIMA COMO ATIVIDADE DO 

NASF NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI 
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INTRODUÇÃO: O trabalho de fazer saúde na atenção básica em todo o Piauí, mas 

principalmente no município de Parnaíba esbarra numa série de dificuldades e questões 

significativas. Sem dúvida, uma delas a desmotivação e o estresse das equipes do Estratégia de 

Saúde da Família. Nesse sentido, cuidar do cuidador deve ser uma prerrogativa para os municípios 

que querem avançar nas perspectivas de promoção e prevenção em saúde. O NASF – núcleo de 

apoio à saúde da família tem como uma de suas metodologias mais importantes o trabalho em 

grupos, com grupos e para grupos. O GECA – Grupo de Expressão Corporal e Auto Estima, 

portanto vem atender essa demanda focando nos trabalhadores em saúde. OBJETIVOS: Discutir 

as ações desenvolvidas no GECA na perspectiva de estimular a autoestima e a socialização através 

da dança. METODOLOGIA: O GECA possui atualmente 01 ensaio por semana às quintas-feiras 

de 8:30 às 9:30h no Salão São Francisco na Guarita. A aula é dividida em dois momentos. No 

primeiro chamado “aulão” as participantes são chamadas a dançar os mais variados ritmos, ora 

de maneira sincronizada, ora de maneira particular, o importante é se divertir, desestressar, dançar 

conforme seu ritmo, tempo e vontade. Na segunda parte o grupo ensaia coreografias para 

possíveis apresentações. Atualmente o grupo possui 30 participantes. Do total 24 pessoas da 

comunidade e 06 profissionais de saúde (05 ACS e 01 enfermeiras); Dos 24 participantes da 

comunidades também participam 04 homens. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A ideia inicial 

do GECA era trabalhar a dança com os profissionais de saúde do distrito 1 na perspectiva do 

controle do estresse e do relaxamento. O grupo foi pensado para agregar dança espontânea aliada 

a algumas atividades lúdicas como dinâmicas e biodança integrando e fortalecendo vínculos das 

equipes participantes. Inicialmente não havia uma estrutura definida dos encontros, ela foi sendo 

construída gradativamente com os participantes. Não havia ainda a perspectiva de apresentações 

externas e é importante dizer que nenhuma das participante se sentia a vontade para realizar esse 

feito. O grupo não acredita em si mesmo e havia grande preocupação com o “saber” dançar que 

muitas diziam ser um empecilho para participarem do grupo. Um das nuances mais trabalhadas 

foi exatamente a de que não era necessário um saber na área da dança para participar, o grupo 

trabalharia com a dança presente no imaginário de cada pessoa, na perspectiva do movimento, o 

movimento simples, lúdico, que todo ser humano carrega de suas origens. A medida que o grupo 

se fortalecia tornou-se claro a melhora na percepção das participantes em sua auto imagem. 

CONCLUSÃO: O GECA se constitui num espaço de manifestação e interação do usuário com 

seu corpo, mas fundamentalmente com o outro. Pela dança o usuário revisita suas dificuldades de 

aceitação, suas potencialidades, além dos conhecidos benefícios físicos. No grupo os usuários 

trabalham a criatividade, a coordenação motora e o controle de estresse de maneira lúdica. 
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ESTUDO DA CASUALIDADE DE REAÇÕES ADVERSAS EM UMA USUÁRIA DE UM 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II: RELATO DE CASO 
 

Vaneska Magalhães Rios; Maria Deusa de Sousa Neta; Alexandre Xavier de Lira da Silva; 

Rivelilson Mendes de Freitas.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Oral  

E-mail: vaneskarios@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: Reações adversas a medicamentos (RAMs) são definidas como quaisquer 

respostas prejudiciais ou indesejáveis e não intencionais que ocorrem com medicamentos em 

doses normalmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico, tratamento ou para 

modificação de funções fisiológicas. Devido às particularidades farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas, à presença de múltiplas doenças, ao uso de número elevado de medicamentos 

e ao tipo de medicamentos prescritos, o idoso pode ser especialmente vulnerável às RAMs. 

OBJETIVOS: Avaliar a casualidade de reações adversas à risperidona, clonazepam e ao 

biperideno em uma idosa diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada da cidade de 

Teresina, Piauí, bem como notificá-las por meio do Sistema Nacional de Notificações para a 

Vigilância Sanitária (NOTIVISA) para demonstrar a importância da prática da farmacovigilância, 

bem como demonstrar a importância do uso de ferramentas farmacoepidemiológicas. 

METODOLOGIA: Os dados foram coletados a partir da análise do prontuário de uma idosa 

usuária do CAPS II Leste da cidade de Teresina, Piauí. Para tanto foi aplicado o Algoritmo de 

Naranjo para determinar a casualidade das possíveis reações adversas identificadas no mês de 

março de 2013 e notificadas através do NOTIVISA no mês de abril de 2013. Foi utilizada a 

metodologia WHO-ATC (World Health Organization – Anatomical Therapeutic Chemical) para 

codificar os medicamentos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Relato de caso: M. L. M. C. de 64 

anos, sexo feminino, 68,8 Kg, usuária do CAPS II – Leste desde novembro de 2008, portadora de 

transtorno de ansiedade generalizada (TAG), além de ser hipertensa e diabética. Para o tratamento 

do TAG, faz uso de risperidona (2 mg – 2 vezes ao dia); biperideno (2 mg – 2 vezes ao dia) e 

clonazepam (2 mg – 1 vez ao dia), não sendo possível a detecção de outros medicamentos 

utilizados para as demais enfermidades. A usuária apresentou um quadro de vômitos e tonturas 

após cinco meses da implementação da medicação acima referida. Esses sinais e sintomas além 

se serem inespecíficos, apresentaram aparecimento tardio, o que dificulta a precisão da causa para 

ocorrência desses eventos. Com a aplicação do Algoritmo de Naranjo, as casualidades do vômito 

e da tontura foram classificadas como duvidosas para os três medicamentos utilizados. A 

notificação desses eventos foi realizada por meio do Sistema Nacional de Notificações para a 

Vigilância Sanitária (NOTIVISA) para o conhecimento e avaliação técnica da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária. O código WHO-ATC gerado foi N05AX08 para a risperidona, N03AE01 

para o clonazepam e N04AA02 para o biperideno. CONCLUSÃO: A prática da notificação de 

eventos adversos é de fundamental importância para o monitoramento dos efeitos dos 

medicamentos na população, sendo as ferramentas farmacoepidemiológicas auxiliares na 

identificação dessas reações. Nesse caso, foi percebido uma suspeita de reações adversas à 

medicação utilizada por uma idosa, sendo prontamente realizada a notificação no NOTIVISA. 
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TRANSDISCIPLINARIDADE: SITUAÇÕES LIMITES E POTENCIALIDADES NO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM PARNAÍBA (PI) 

 

Ludymila de Sousa Silva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: l.sousa.felao@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Trata-se de um relato de experiência com alunos participantes na segunda 

versão de Vivência e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS), através de 

experiências na rede de saúde e grupos de verbalização, explanando o tema perante situações 

limites e potencialidades na atenção básica, média e alta complexidade, de acordo com a realidade 

da saúde pública brasileira. Essas atividades ocorreram do dia 15 ao dia 27 de Julho de 2012 na 

cidade de Parnaíba-PI. OBJETIVOS: * Relatar as situações limites e potencialidades vivenciadas 

por estudantes interdisciplinares inseridos na segunda edição do VER-SUS em Parnaíba-PI * 

Descrever o uso da transdisciplinaridade como elo entre teoria e prática no Sistema Único de 

Saúde (SUS) * Expor o conceito da transdisciplinaridade e sua importância para a promoção da 

saúde METODOLOGIA: Foi estruturado numa abordagem analítica exploratória perante as 

vivências na atenção básica, média e alta complexidade do município e verbalizações referente 

ao período do estágio. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados evidenciam o preconceito 

que se propaga sobre este sistema; o lugar do sujeito neste processo por meio do controle social; 

a humanização que se faz presente e ausente nas relações estabelecidas entre os profissionais do 

SUS e seus usuários e sobre a crítica presente acerca do modelo médico assistencial que é tão 

enrijecido no processo da rede pública de saúde. CONCLUSÃO: Este estudo possibilitou a 

(dês)construção de um conceito ambulatorial e medico assistencial de saúde, ampliando esse 

conceito numa perspectiva transdisciplinar, possibilitando sua visualização no contexto da saúde 

coletiva quando percebemos que a saúde não se faz por profissionais num contexto fragmentado 

de saúde e sim por profissionais numa atuação conjunta e de co-partipação com a comunidade 

usuária. 
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PREVENÇÃO E CUIDADOS COM O PÉ DIABÉTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A 

SAÚDE: PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

Vanessa Caminha Aguiar Lopes; Gislane de Sousa Rodrigues; Alaine Maria da Costa; Maria 

Esther Silva; Lays Carollinne Soares de Carvalho; Ana LÍvia Castelo Branco de Oliveira; Lanara 

Alves Pereira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: vanessacaminha_39@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é classificado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como uma epidemia mundial, estimando-se que globalmente, sua prevalência gire em 

torno de 4% e, no Brasil, 7,6%. Um indivíduo diabético tem entre 15 e 40 vezes mais chance do 

que a população geral de submeter-se a amputação de membro inferior. A educação abrangente 

dos pacientes quanto aos cuidados específicos com o pé diabético, com pele e unhas, e um 

programa para uso de calçados terapêuticos, têm mostrado significativa redução do risco de 

amputação. OBJETIVOS: Objetivou-se examinar os pés dos pacientes com diagnóstico 

confirmado de DM acompanhados na Unidade Básica de Saúde localizada em Patos (PI), 

promover educação em saúde acerca da doença e das medidas de prevenção, bem como implantar 

a ficha de avaliação do pé diabético, incorporando à rotina dos serviços a avaliação minuciosa 

periódica dos pés destes pacientes. METODOLOGIA: Trata-se de um projeto de intervenção. 

Realizou-se palestra educativa e aulas explicativas sobre a temática para 65 pacientes diabéticos 

cadastrados. Posteriormente, examinou-se detalhadamente cada paciente, realizando-se 

estesiometria com uso do monofilamento Semmes-Weinstein 5.07 10 gramas, testado em nove 

pontos na região plantar e um na região dorsal dos pés. Os pulsos pedioso e tibial posterior foram 

avaliados pelo método palpatório e classificados em palpáveis e não palpáveis. Utilizou-se uma 

ficha para avaliação contendo variáveis relacionadas aos cuidados com os pés, ao exame 

propriamente dito e a avaliação da sensibilidade vascular, teste da sensibilidade tátil-pressórica e 

dolorosa e a palpação dos pulsos periféricos tibial posterior e pedioso. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Dos 65 pacientes portadores de DM cadastrados na Unidade de Saúde, 100% 

afirmou nunca ter seus pés examinados por um profissional de saúde. A maioria dos sujeitos 

(75,3%) referiu realizar minuciosamente higiene diária dos pés, porém apenas 13,8% realiza o 

exame diário nesta região. Averiguou-se que 90,7% dos sujeitos não tinham história prévia de 

úlcera, e que as alterações mais frequentes encontradas foram pele seca em 86,1% dos indivíduos, 

micose interdigital em 32,3% e rachaduras em 33,8%. Observou-se em 41.5% dos sujeitos 

presença de calosidades, em 24,6% deformidades nos pés. Apurou-se ainda que 18,4% dos 

diabéticos examinados têm a sensibilidade diminuída em região plantar. Em apenas 3.07% dos 

pacientes não foi possível palpar os pulsos tibial posterior e pedioso. Nestes casos, os pacientes 

foram encaminhados para atendimento especializado. Expressivo número de diabéticos (44.6%) 

não possuía bom controle glicêmico. CONCLUSÃO: Constatou-se que é possível utilizando-se 

estratégias de educação em saúde baseadas em tecnologia leve e média promover os programas 

de atenção básica em pessoas com DM. Experiências como esta possibilitam a detecção de 

possíveis complicações relacionadas ao diabetes, além da sensibilização destes pacientes quanto 

à ampliação de habilidades para o autocuidado na prevenção do pé diabético. 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA PROBLEMATIZADORA ATRAVÉS DO ARCO 

DE MAGUEREZ NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO JANDER PEREIRA 

MACHADO, CAUCAIA, CEARÁ 

 

Verydianna Frota Carneiro; Lêda Maria Alves Mesquita; Margarida Maria Benevides Medeiros; 

Rithianne Frota Carneiro; Zélia Maria de Sousa Araújo Santos; Cleide Carneiro.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Oral  

E-mail: verydianna_1@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Jander Pereira Machado – PSF 

Araturi está situada no município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza-CE. Na unidade 

trabalham três equipes na estratégia de Saúde da Família, composta por médicos, dentistas, 

enfermeiros, auxiliares de saúde bucal, técnicos de enfermagem, agentes administrativos e 

agentes comunitários de saúde. Nesta realidade, observa-se a escassa disponibilidade de serviços 

que oferecem atenção odontológica na gravidez e a pouca valorização entre gestores, profissionais 

de saúde e clientela, em relação a esse cuidado. O presente trabalho consiste na aplicação do Arco 

de Maguerez com odontólogos e gestantes com a finalidade da aproximação teoria-prática para a 

transformação da realidade. OBJETIVOS: O trabalho tem por objetivo validar a teoria da 

problematização de Paulo Freire, através da aplicação do Arco de Maguerez na estratégia de saúde 

da família. METODOLOGIA: Relato de experiência desenvolvido na UBS Antônio Jander 

Pereira Machado, Caucaia-CE. O trabalho teve por base os pressupostos teóricos de Paulo Freire 

e as etapas metodológicas da problematização do Arco de Maguerez. Esse método é composto 

pelas etapas: a) Observação da realidade; b) Pontos Chave; c) Teorização; d) Hipóteses de 

solução; e) Aplicação à realidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O trabalho compreendeu as 

etapas seguintes: a) observação da realidade -os participantes foram orientados pelo facilitador 

para olharem e registrarem o que percebem sobre a realidade do atendimento odontológicos das 

gestantes. Então, foi encontrado um problema central: a baixa adesão das gestantes a consulta 

odontológica; b) pontos chave – momento de refletir a respeito das possíveis causas da existência 

do problema em estudo. A partir dessa análise, elaborou-se a síntese dos pontos essenciais 

relativos à adesão das gestantes a consulta odontológica que foram citados no intuito de 

compreender o problema de maneira profunda e encontrar formas de interferir na realidade para 

solucioná-lo; c) teorização – as gestantes assistiram a uma apresentação dos dentistas sobre a 

importância da saúde bucal na gestação e foi levando em consideração para a etapa seguinte o 

conhecimento prévio adquirido pelos profissionais; d) hipóteses de solução – foram propostas 

algumas ações pelo grupo, tais como a elaboração de um cronograma da equipe de saúde da 

família integrado com o dentista (o dia de atendimento a gestante) e a programação de ações 

odontológicas educativas e preventivas direcionada para o grupo de gestantes (acolhimento, sala 

de espera, oficinas); e) aplicação a CONCLUSÃO: O método do Arco de Maguerez possibilitou 

a concretização do conhecimento dos pressupostos teóricos de Paulo Freire. Os profissionais e as 

gestantes inseridos na realidade foram mudados por ela, concomitantemente eles se capacitaram 

para transformá-la. As etapas do Arco proporcionam a formação da consciência crítica, ao passo 

que permite que o sujeito saia da condição de passivo para a condição de agente transformador 

da própria realidade. 
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PRODUÇÃO SEGURA DE ALIMENTOS: A REALIDADE DE UMA INSTITUIÇÃO 

PARA IDOSOS EM NATAL/RN 

 

Marília Oliveira Paiva de Vasconcelos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: marilia_paiva0103@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A qualidade dos serviços prestados à população na área de alimentos deve ser 

avaliada cuidadosamente considerando, entre outros aspectos o risco de contaminação alimentar 

representa para a saúde. Em se tratando dos idosos deve-se ter um cuidado ainda maior com o 

tipo de dieta oferecida aos mesmos, já que o avançar da idade propicia o estabelecimento de 

doenças incapacitantes, levando à dependência de cuidados externos. OBJETIVOS: Avaliar as 

condições higiênico-sanitario em um serviço de alimentação e analisar como essas condições 

podem intervir na saúde dos idosos desta instituição. METODOLOGIA: A avaliação da UAN 

foi realizada por meio de uma ficha de identificação e avaliação de serviços de alimentação 

elaborada por Tancredi; Silva; Marin (2006), segundo a resolução RDC Nº 216/04 da 

ANVISA/MS. A coleta dos dados foi feita utilizando os seguintes procedimentos: observação 

direta no local; entrevista com o responsável pelo serviço; e monitoramento de parâmetros pela 

verificação da temperatura de preparações, durante a distribuição. Os dados foram tabulados e 

processados para facilitar a análise e a discussão das informações. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Dos aspectos referentes a edificações, equipamentos, móveis e utensílios, a UAN 

apresentou 42,86% de conformidades, 46,43% de não conformidades. Na higienização de 

instalações, equipamentos, móveis e utensílios observou-se que 77,78% de adequação, 22,22% 

de inadequação. O controle integrado de vetores e pragas urbanas a UAN apresenta 75,00% de 

conformidades, 25,00% de não conformidades como observado. O abastecimento de água atendeu 

100% dos requisitos necessários. No manejo de resíduos observou-se o atendimento de 100% ao 

que diz respeito à resolução. Quanto aos manipuladores, observa-se 60% de conformidades e 40% 

inconformidades. Em matérias-primas, ingredientes e embalagens observa-se que 77,78% está de 

acordo com a legislação vigente e 11,11% fora dos parâmetros da legislação. Na preparação 

segura do alimento obteve-se 47,62% de conformidades e 14,29% de não conformidades. O 

armazenamento e transporte do alimento preparado apresentou 66,67% de adequação e 33,33% 

de inadequação. Na Exposição ao consumo do alimento preparado, observa-se 57,14% de 

conformidades. As não conformidades da documentação e registro verificou-se 23,08% de acordo 

com a legislação. A UAN apresentou 100% de não conformidades quanto ao requisito 

responsabilidade. CONCLUSÃO: O maior percentual de quesitos com conformidades foram os 

relacionados à higienização de instalações, equipamentos, moveis e utensílios; controle integrado 

de vetores e pragas urbanas; abastecimento de água; manejo de resíduos; manipuladores; 

matérias-primas, ingredientes e embalagens; preparação do alimento e exposição ao consumo do 

alimento preparado. Os piores foram relacionados a não conformidades quanto a edificação, 

instalações, equipamentos, moveis e utensílios; armazenamento e transporte do alimento; 

documentação e registros; e responsabilidade. 
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A VIVÊNCIA DE IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 

 

Thawana Santos Figueiredo; Aryane Araujo Silva; Gilciara Naiara Santos; Mychel Jakcson 

Araujo Gomes; Paula Vanessa Araujo Silva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: thawanasantos2@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A população idosa brasileira está envelhecendo. Seu crescimento tem sido 

motivo de interesse para diversos estudos nos últimos anos e a crescente necessidade de 

proporcionar adequada assistência médica, cuidados, lazer e qualidade de vida digna, vem se 

tornando um grande desafio neste novo século. As políticas priorizam a família como signatária 

do cuidado ao idoso, e em muitos casos, ela é vista como a principal fonte de apoio informal e 

cuidado para a população idosa. Devido à dependência, abandono e até mesmo por outros fatores, 

alguns idosos acabam sendo institucionalizados, tendo como consequência o distanciamento de 

seu espaço familiar em que viveram por muito tempo, mesmo que este tenha sido um tempo muito 

difícil. Diante do exposto, refletindo sobre a problemática que envolve o idoso institucionalizado 

e tomando como base as perspectivas que implicam no conhecimento da multidimensionalidade 

sobre esse tema, bem como suas implicações na qualidade de vida dessas pessoas, essa pesquisa 

tem como objeto de estudo a vivência de idosos em instituições de longa permanência (ILPI). 

OBJETIVOS: Na busca de responder a esse questionamento foram elencados os seguintes 

objetivos para esta pesquisa: Descrever a vivência de idosos em instituições de longa 

permanência; analisar a vivência de idosos em instituições de longa permanência. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva com abordagem 

qualitativa, realizada numa Instituição de idosos de Teresina-PI, nos meses de Março a Abril de 

2012. Os sujeitos deste estudo foram idosos com idades entre 50 e 85 anos e com permanência de 

01 (um) ano a 20 (dezessete) anos no local, e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Para a produção dos dados foi utilizado um roteiro de entrevista, sendo as falas dos 

sujeitos gravadas, transcritas, analisadas e categorizadas. Após aprovação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Faculdade Santo Agostinho – FSA e após a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com este trabalho pode-se descrever a 

vivência de idosos em ILP identificando os motivos que levaram à mudança de lar, as situações 

vivenciadas por cada idoso individualmente, bem como seus sentimentos a cerca das 

circunstâncias do ambiente em que vivem. Percebeu-se que com o aumento da expectativa de 

vida e, da população idosa no país, as instituições estão se tornando uma alternativa para os 

indivíduos que não obtêm o suporte necessário para vivenciar o processo de envelhecimento no 

ambiente familiar. Diante disso, entende-se que o idoso necessita de uma demanda de cuidados 

relacionados à saúde, afeto, atenção, entre outros. E ainda uma adaptação do sujeito às rotinas da 

instituição, bem como outros aspectos e normas impostas neste novo ambiente. CONCLUSÃO: 

Esse estudo visa contribuir para a enfermagem gerontogeriátrica, proporcionando subsídios para 

a melhoria da qualidade de vida dos idosos nas instituições de longa permanência (ILPI). E 

servindo de incentivo para novos estudos. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA MINERAL 

COMERCIALIZADA NO MUNICÍPIO DE PICOS - PI 

 

Ana Cíntia Ribeiro dos Santos; Aila de Oliveira Rodrigues Costa; Luís Evêncio da Luz; Daniela 

de Moura Soares; Yanne de Sousa Avelino. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: cintia_rcc@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O consumo de água mineral no Brasil teve um crescimento anual de 20% nos 

últimos cinco anos. As águas minerais são aquelas provenientes de fontes naturais ou 

artificialmente captadas caracterizadas pelo conteúdo definido e constante de determinados sais 

minerais, oligoelementos e outros constituintes. Ao longo dos anos, a mesma vem sendo alvo de 

contaminação causada pelo crescente desenvolvimento industrial, pelo crescimento demográfico 

e pela ocupação do solo de forma intensa e acelerada, aumentando consideravelmente o risco de 

doenças de transmissão hídrica. OBJETIVOS: Avaliar a qualidade microbiológica de quatro 

marcas de água mineral comercializadas na cidade de Picos- PI, para determinação da presença 

de coliformes totais e coliformes termotolerantes. METODOLOGIA: Foram analisadas 20 

amostras de quatro marcas de água mineral comercializadas em embalagem de 500 ml na cidade 

de Picos, no período de fevereiro a março de 2013, pelo método de tubos múltiplos, para a 

determinação do número mais provável (NMP/100 ml) de coliformes totais e termotolerantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentre os resultados obtidos, quinze amostras apresentaram 

contaminação por coliformes totais e por coliformes termotolerantes, tendo sido verificada a 

presença E. coli em doze amostras. Sendo que as marcas A, C e D apresentaram contaminação 

para coliformes totais e fecais, enquanto que a marca B não apresentou contaminação. Estes dados 

mostram que 75% das amostras encontram-se em desacordo com a resolução da ANVISA RDC 

N°275 de 22 de setembro de 2005. A presença de coliformes totais, não significa necessariamente 

contaminação fecal, contudo, é um poderoso indicador das condições higiênicas do processo. Tal 

fato indica falhas nas boas práticas da fabricação da planta de processamento, no que concerne 

aos procedimentos de limpeza e sanificação, capitação e embalagem. Coliformes fecais indicam 

a possibilidade da presença de enteropatógenos, dentre eles a E. coli que possui alguns sorotipos 

responsáveis por gastroenterites. Entretanto, resultados negativos de coliformes fecais não 

significam ausência de contaminação fecal porque esse resultado é influenciado pelo número e 

tamanho da amostra, sensibilidade da metodologia, quantidade presente de coliformes, interação 

sinérgica com Pseudomonas aeruginosa, além de haver cepas de Salmonella mais resistentes que 

os coliformes. CONCLUSÃO: Tendo em vista os resultados obtidos na pesquisa, pode-se 

perceber a importância das análises da água para o monitoramento e controle da qualidade e a 

necessidade da adoção de boas práticas de fabricação de forma a prevenir ou minimizar quaisquer 

fontes potenciais de contaminação microbiológica do produto. 
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RELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E O IMC DE IDOSOS 

FREQUENTADORES DE SERESTAS. 

 

Lívia Raquel Silva Soares; Débora Cristina Couto Oliveira Costa; Maria Lícia Lopes Morais 

Araújo; Wildilane Pereira Gomes; Mara Jordana Magalhães Costa. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: deboraccoc@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento é um fenômeno biológico e complexo que 

ocorre de maneira gradativa. A imagem corporal (IC) é a representação mental do corpo, que está 

envolvida em sensações. Na sociedade atual corpos estereotipados são divulgados na mídia a todo 

instante como sinônimo de vitalidade, força e juventude. A IC de idosos vem sofrendo alterações 

devido a limitações de movimento, patologias e influência de estereótipos. A insatisfação com a 

IC em idosos pode desencadear transtornos psicológicos e alimentares, prejudicando a qualidade 

de vida dos idosos. Procurar locais que promovem a cultura corporal tem sido uma boa alternativa 

encontrada por muitos idosos para combater a solidão, aumentar suas relações interpessoais e 

viver a vida de forma saudável. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi identificar o nível de 

satisfação com a imagem corporal de idosos frequentadores de serestas e sua relação com o Índice 

de Massa Corporal (IMC). METODOLOGIA: Foram entrevistados 41 idosos de ambos os 

sexos, funcionalmente independentes com idade média de 65,9 anos. A coleta de dados foi 

realizada em um clube de Teresina-PI que oferece semanalmente serestas. Para cálculo do IMC 

utilizou-se as medidas antropométricas estatura e peso, a IC foi mensurada a partir da Escala de 

Silhuetas proposta por Stunkard et al (1983) e adaptado por Marsh e Roche (1996). A escala é 

composta por 12 silhuetas para cada gênero, ela foi ampliada (sem prejuízo das formas) e 

apresentada ao idoso de forma reservada. Foi questionado primeiramente qual a imagem que 

representa sua imagem real e em seguida a imagem ideal. Os dados foram digitados no Excel e 

analisados no programa BioEstat versão 5.0, aplicando-se o teste “t” de Student. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: O estudo mostrou que 71% dos idosos apresentaram insatisfação com sua IC 

em função do excesso de peso ou por magreza e 29% encontram-se satisfeitos, sendo que 50% 

destes estão com peso ideal e 42% com sobrepeso de acordo com o IMC. Assim a IC dos 

satisfeitos aproximou-se dos valores ideais segundo o IMC referente ao idoso, de acordo com 

Organização Mundial de Saúde (2006). A média de IMC encontrada foi de 26,85 Kg/m², onde 

49% estão com sobrepeso e 15, 2 e 2% apresentaram obesidade grau I, obesidade grau II e 

obesidade mórbida, respectivamente. CONCLUSÃO: Este estudo evidenciou alto índice de 

insatisfação com a imagem corporal e de sobrepeso em idosos, mostrando uma relação entre a 

satisfação e o IMC. Pôde-se observar também que no percentual encontrado de satisfação com a 

imagem, ocorreu uma estreita relação correspondente à eutróficos. Sendo assim, demonstra que 

os idosos frequentadores de seresta poderão ter a auto estima mais elevada, levando um cuidado 

mais acurado com a imagem. Medidas nas Políticas Públicas voltadas para o bem estar do idoso, 

como: atividade física e diversão. Sabendo, porém que não podemos generalizar para outras 

situações com idosos. 
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IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM 

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

Flávia Gonçalves da Silva; Ana Caroline de Sousa Silva ; Halana Rodrigues Freire Eloy; Jéssica 

Holanda Ponte; Juliana Isaias Miranda; Tereza Nair de Paula Pachêco; Diana Lara Barros. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: flavia.gsilva@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A tradicional e histórica organização dos serviços de saúde com configuração 

hierarquizada, fragmentada e medicalizada, não dá conta das reais demandas advindas da 

população. Nesse contexto, entra em questão as Redes de Atenção á Saúde (RAS), onde sua 

organização passa a ganhar incentivo, no Brasil, por volta da década de 90, a fim de garantir 

universalidade, integralidade e equidade na atenção à saúde. Todavia, essa discussão ganha maior 

relevância com o decreto da Portaria n° 4.279, de 30 de dezembro de 2010, a qual estabelece as 

diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). 

OBJETIVOS: Almeja-se na presente pesquisa apreender a importância das RAS no SUS, sendo 

esta uma estratégia para superar as ações e os serviços de saúde fragmentados, buscando a 

melhoria da saúde da população, havendo consonância entre os princípios e diretrizes norteadores 

do SUS com o perfil epidemiológico da população. METODOLOGIA: O percurso 

metodológico se classifica como bibliográfico e documental, na medida em que se buscou fazer 

uma revisão de literatura no tocante à formação e a importância das RAS na organização e 

implantação da atenção à saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com a Portaria n° 

4.279/2010, RAS são “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 

densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 

gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”. Cabe lembrar que as RAS são tendências 

internacionais e nacionais, onde há a concordância, de que tais redes são estratégias importantes 

para a organização das ações e dos serviços de saúde de forma universal, integral, equânime e 

eficaz. Faz-se necessário destacar algumas características que configuram as RAS, de acordo com 

a portaria n° 4.279/2010. A primeira diz respeito à formação de relações horizontais entre os 

diferentes pontos de atenção, ou seja, considerar que todos os pontos de atenção à saúde possuem 

igual importância. A segunda característica está relacionada à atenção primária à saúde como 

centro de comunicação das relações horizontais formadas entre os pontos de atenção. A terceira 

característica se relaciona com o planejamento e a organização das ações de acordo com as 

demandas advindas da população. A quarta trata da oferta da atenção de forma contínua e integral. 

A quinta aborda a questão da equipe multiprofissional e a última diz respeito ao compartilhamento 

dos objetivos e dos compromissos com os resultados, em termos sanitários e econômicos. 

CONCLUSÃO: Diante do exposto, infere-se que as RAS, em sua essência, são uma proposta 

com a finalidade de reorganizar as ações e os serviços de saúde, buscando que estes estejam em 

harmonia com os princípios e as diretrizes do SUS, possuindo, assim um caráter de 

universalidade, de integralidade e de equidade, ressaltando, nesse sentido, a importância dessa 

estratégia no processo de construção do SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NA CIDADE DE 

PARNAíBA – PI 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um fenômeno do processo da vida que varia de indivíduo 

para indivíduo, sendo influenciado pelo estilo de vida, situação nutricional de cada um e pelas 

características do meio ambiente. A qualidade de vida é definida como a percepção que o 

indivíduo tem sobre sua posição na vida, no contexto de sua cultura e dos sistemas de valores da 

sociedade em que vive. Diante das transformações demográficas iniciadas no último século, que 

tem apresentado uma população cada vez mais envelhecida decorrente da interação dinâmica das 

taxas de mortalidade e fecundidade ao longo dos anos, evidencia-se a importância de garantir aos 

idosos não só uma sobrevida maior, mas também uma boa qualidade de vida. OBJETIVOS: 

Avaliar a Qualidade de Vida de idosos residentes na Instituição Abrigo São José da cidade de 

Parnaíba, PI. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal qualitativo, onde foi avaliada 

a Qualidade de Vida de indivíduos de ambos os gêneros com idade? 60 anos. A coleta de dados 

foi feita no mês de março de 2013, utilizando como instrumento o questionário WHOQOL-BREF. 

A pesquisa foi realizada após a permissão do responsável da instituição e aos participantes foi 

garantido total sigilo com relação a sua identidade e as respostas colhidas no teste. Estaticamente 

os dados foram analisados através do programa Excel Microsoft – 2000, XP, 2003-2007. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amostra foi composta por 13 idosos, sendo 11 homens e 2 

mulheres, com idade média de 76,7±8,29 anos. Os escores dos domínios totalizaram em 58,03%, 

onde o domínio Ambiente atingiu 65,63%, sendo o de maior pontuação, os domínios Físico e 

Relações Sociais atingiram 55,77% e o Psicológico alcançou o menor valor, sendo 53,40%. Em 

relação às facetas de todos os domínios, evidenciou-se o maior valor no quesito Transporte com 

84,62%, e Sentimentos Negativos com o menor valor, 38,46%, evidenciando que a maior parte 

dos idosos está satisfeito com o transporte que é oferecido pela instituição e que o estado 

psicológico está em boas condições, mesmo com o domínio Psicológico possuindo o menor valor 

As medidas das pontuações nos diferentes domínios do WHOQOL-BREF e as medidas das 

pontuações das facetas são descritos em quadros, onde a faceta que obteve menor média foi a 

Sono e Repouso, sendo de 2,69 ± 1,44, sugerindo insatisfação por parte dos idosos quanto à 

qualidade de sono e repouso. CONCLUSÃO: A Qualidade de Vida da população estudada 

encontra-se conveniente para a manutenção de um envelhecimento adequado, evidenciando que 

o abrigo em questão supre as necessidades básicas para se ter um envelhecimento bem sucedido 

de seus residentes. Portanto, é de suma importância o conhecimento de parâmetros de qualidade 

de vida nessa faixa da população, quando se visa ações que objetivem um envelhecimento bem 

sucedido da população. 
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INTRODUÇÃO: A ascaridíase é um significante problema de saúde pública e a maioria dos 

indivíduos infestados são assintomáticos. As mais sérias consequências da infestação por Ascaris 

lumbricoides são aquelas que requerem intervenção cirúrgica, principalmente a obstrução 

intestinal. A oclusão da luz do intestino impede a passagem de seu conteúdo o que leva ao 

acúmulo de gases e líquidos entéricos proximais à obstrução. A assistência de enfermagem ao 

lactente com obstrução intestinal por Ascaris deve ser pautada nos sinais e sintomas apresentados 

pela patologia, no auxilia ao cliente a desenvolver cuidados especiais, avaliar a relação familiar e 

principalmente na educação em saúde. OBJETIVOS: Relatar a experiência de acadêmicos de 

enfermagem na assistência holística e individualizada à lactente com quadro de ascaridíase, 

apresentando oclusão da luz intestinal, utilizando a sistematização da assistência de enfermagem 

no atendimento das necessidades humanas básicas afetadas. METODOLOGIA: Trata-se de um 

relato de experiência desenvolvido durante a disciplina saúde da criança e do adolescente, na 

UFPI em Teresina. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista desenvolvida na consulta de 

enfermagem e observação. Na oportunidade foi realizado exame físico para avaliar estado geral 

e aplicado um instrumento de coleta de dados em forma de questionário, junto ao acompanhante, 

para levantamento de informações sobre histórico pessoal e familiar do paciente. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: A sistematização da assistência de enfermagem permitiu a construção de 

diagnósticos, intervenções e avaliação do quadro clínico do lactente que apresentou melhora 

considerável, com padrão respiratório melhorado, dor aguda ausente e conflito de desempenho 

dos pais ausente. CONCLUSÃO: A assistência de enfermagem tem papel essencial na avaliação, 

implantação de subsídios e melhora do quadro clinico, configurando na melhora da qualidade da 

assistência do lactente. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE TRABALHO DE PARTO PREMATURO E VAGINOSE 
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INTRODUÇÃO: A vaginose bacteriana é uma das alterações vaginais mais comuns entre 

mulheres em idade reprodutiva, podendo provocar, além de corrimento e mau cheiro, 

consequências mais graves, como parto prematuro. OBJETIVOS: Relacionar a presença de 

vaginose bacteriana em gestantes com a ocorrência de parto prematuro espontâneo. 

METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica de natureza descritiva e exploratória baseada na 

consulta de artigos na base de dados Scielo a partir dos descritores: vaginose bacteriana, trabalho 

de parto prematuro e efetividade de tratamento. Foram encontrados 356 artigos e destes 

selecionados 07 artigos que abordaram a temática. Os artigos foram publicados no período de 

2001 a 2010 no idioma português em periódicos nacionais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Houve uma associação positiva entre a vaginose bacteriana e o parto prematuro. A vaginose 

bacteriana, como fator isolado, é responsável por um aumento de duas vezes no risco de parto 

pré-termo, com probabilidade aumentada quando presente antes de 16º semanas de gestação. Pode 

ser confirmado com um estudo, em que 103 gestantes positivas para vaginose bacteriana 9,7 

evoluíram para parto prematuro. A presença de vaginose bacteriana na bacterioscopia do conteúdo 

vaginal levou a um risco relativo de 1,8 para parto prematuro comparado ao risco das gestantes 

com bacterioscopia do conteúdo vaginal normal. CONCLUSÃO: Novas pesquisas devem ser 

desenvolvidas com gestantes, para melhor orientação e reeducação no atendimento de pré-natal, 

pois as vezes a falta de informação acaba provocando grandes complicações na gravidez, 

causando assim o trabalho de parto prematuro. É importante mencionar, que o planejamento de 

ações em saúde é de suma importância no pré-natal. 
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INTRODUÇÃO: O presente trabalho faz parte de um projeto do Mestrado Profissional em Saúde 

da Família - UNINOVAFAPI que aborda a descrição do Ministério da Saúde em relação às 

injúrias não intencionais domésticas na infância: quedas, queimaduras, intoxicações, afogamentos 

e outras lesões. Enfocando o ambiente doméstico como o principal local onde são gerados esses 

agravos. As injúrias não intencionais são uma importante causa de morbimortalidade em todo o 

mundo e acredita-se que podem ser previsíveis e evitáveis através de medidas educativas e 

preventivas desenvolvidas pela Estratégia da Saúde da Família. OBJETIVOS: Contribuir para a 

prevenção de injúrias não intencionais na infância e a partir deste instrumento orientar aos pais/ 

responsáveis sobre segurança infantil. METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica por meio da análise de artigos provenientes do BVS e Scielo publicados no período 

de 2006 a 2013, utilizando os descritores: injúrias não intencionais, acidentes infantis, prevenção. 

E elaborou-se uma cartilha ilustrativa contendo orientações de prevenção às injúrias não 

intencionais na infância a partir de situações vivenciadas no cotidiano familiar, RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: A cartilha após apresentada e apreciada pela comissão do mestrado obteve como 

novo objetivo a confecção e distribuição da cartilha no Centro Integrado de Saúde da Instituição 

(UNINOVAFAPI). CONCLUSÃO: Por ser um instrumento de Educação para Saúde reconhece-

se a necessidade de se expandir sua divulgação para que os objetivos sejam alcançados também 

às equipes da Estratégia da Saúde da Família. 
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INTRODUÇÃO: O debate acerca da necessidade de transformar a formação dos profissionais 

de saúde criou-se a partir de novas demandas no que se refere às concepções e práticas de atenção 

em Saúde. Faz parte desse debate a ênfase na construção, execução e avaliação de estratégias 

pedagógicas inovadoras concernentes com uma formação crítica e reflexiva, que habilite o 

profissional a atuar para além de uma visão de saúde como ausência de doença. No caso específico 

da Nutrição, Pinheiro et al.(2012) argumentam que a formação do nutricionista demanda uma 

perspectiva crítica, criativa e integradora que habilite esse profissional a compreender o Sistema 

Único de Saúde (SUS) como cenário de práticas das ações de saúde em toda sua abrangência, 

tendo como fundamento uma concepção ampliada de saúde, em seus determinantes mais amplos. 

OBJETIVOS: Objetivou-se conhecer, com base na literatura científica nacional, a formação do 

nutricionista orientada para a atuação no âmbito da Saúde Coletiva. METODOLOGIA: 

Realizou-se um estudo tipo bibliográfico, em 2012, sendo a pesquisa desenvolvida a partir de 

material já elaborado e constituído principalmente por artigos científicos. Foram encontrados 236 

artigos, 13 foram analisados para a construção desse trabalho. Para realizar a busca foram 

definidos os descritores Nutrição e Formação, aplicados à base de dados Biblioteca Virtual em 

Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Do ponto de vista do trabalho do nutricionista, 

observa-se a crescente demanda pela reorientação de sua formação, no sentido de um processo de 

trabalho mais condizente com o perfil nutricional da população. Para tanto é importante investir 

no campo da Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva, especialmente através da promoção da 

reflexão sobre como orientar a formação dos profissionais que atuam nesse contexto. Neste 

processo é necessário reconhecer e saber lidar com os conflitos, buscando priorizar a reflexão do 

papel social do nutricionista e da necessária inserção desse profissional na elaboração e 

implementação de políticas e programas públicos. Para tanto, o nutricionista pode desenvolver 

ações individuais e/ou coletivas, exigindo um perfil profissional diferenciado e que deve ser 

desenvolvido já na graduação e qualificado de forma contínua. A demanda por formação do 

nutricionista para o setor coletivo, de acordo com os princípios do SUS, aumenta a partir da sua 

incorporação como apoiador matricial nas equipes de saúde da família. CONCLUSÃO: A partir 

dos resultados, observou-se que o campo da Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva está em 

plena construção, sendo preciso traçar estratégias que favoreçam o desenvolvimento desse campo, 

na formação e assistência, sugerindo-se mudanças na formação dos docentes dos cursos de 

Nutrição e no enfoque pedagógico utilizado. 
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INTRODUÇÃO: O programa vitamina A busca reduzir e controlar a deficiência nutricional de 

vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de idade e mulheres no pós-parto imediato em regiões 

consideradas de risco. OBJETIVOS: Objetivo reduzir e erradicar a deficiência nutricional de 

vitamina A. METODOLOGIA: A realização da campanha foi utilizado uma metodologia 

elaborada pela atenção básica, foram traçados as principais dificuldades encontras no programa 

no município, sendo escolhida a faixa etária de 12 á 59 meses, por motivo de cobertura baixa no 

município, foram formados dois grupos de trabalhos: o primeiro foi selecionado 07 ESF 

denominados de A–B-C-D-E-F e G dos 16 – ESF presentes no município, o segundo grupo foi 

selecionado 07 Escolas denominadas de A-B-C-D-E-F e G da rede municipal, estadual e 

particular com alunos da faixa etária na campanha, foram desenvolvidas capacitações com as 

equipes selecionadas para participar das atividades, campanha aconteceu durante os dias 13 á 17 

de fevereiro de 2012, sendo o dia 15 como dia D da campanha. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Aplicadas 1.811 doses, sendo 1.239 doses (68,5%) em ESF e 572 doses (31,5%) nas escolas, entre 

as ESF temos: ESF A - 221 doses (17,8%),ESF B - 205 doses (16,5%),ESF C - 210 doses 

(16,9%),ESF D - 144 doses (11,6%),ESF E - 223 doses (17,9%), ESF F - 82 dose (6,6 %),ESF G 

- 154 doses (12,7%).Entre as escolas tivemos o seguinte resultado : Escola A – 100 doses 

(17,4%),Escola B – 100 doses (17,4%), Escola C – 22 doses (3,8 %),Escola D – 60 doses 

(10,4%),Escola E -201 doses (35,1 % ) ,Escola F – 37 doses (6,4%),Escola G – 52 doses (9,5 ). 

CONCLUSÃO: Diane exposto podemos observa que a campanha superou as expectativas 

ultrapassando a média prevista pela coordenação. 
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INTERVENÇÃO PRECOCE NO PRÉ-NATAL E PUERICULTURA UMA 

CONTRIBUIÇÃO PARA SAÚDE PÚBLICA. 

 

Edna Maria Silva Santos; Laurenir França Dantas; Edna Maria Silva Santos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: ednasantospsi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A maternagem é uma questão complexa e paradoxal, ela se refere à 

subjetividade que envolve a chegada de um filho no núcleo familiar, relacionada aos cuidados 

para com uma criança no sentido biológico e material. Apresenta-se como uma questão associada 

à saúde da criança e da mulher. Dessa forma constitui em desafio para a experiência do princípio 

da integralidade nos serviços de saúde, preconizada pelo Sistema Único de Saúde-SUS. O estudo 

parte de pressupostos teóricos trazidos pela psicologia, e principalmente pela psicanálise que, 

enfocando o psicodinamismo familiar, insere-a no cenário das políticas públicas de saúde um 

debate sobre a interação mãe-bebê e as formas de expressão da maternagem, considerando a sua 

relevância para o desenvolvimento global da criança. OBJETIVOS: Tem por objetivo estudar o 

processo de maternagem por meio da identificação dos sinais de risco para o desenvolvimento 

global das crianças de 0 a 8 meses, atendidas nos serviços de saúde de Maternidade Pública na 

cidade de Timom (MA). METODOLOGIA: Utilizou metodologia de natureza qualitativa e 

quantitativa. Adotou o método observação desenvolvido por Esther Bick descrito por Piontelli 

(1995) que se caracteriza pela observação direta da relação mãe-bebê. Fundamentado nas bases 

psicanalíticas da intervenção precoce, incorporou ao estudo, o método de associação livre de 

palavras, desenvolvido no ambiente da clínica “Acolher”, criada na maternidade para 

desenvolvimento desta experiência, cujas mães com problemas de interação com o bebê foram 

encaminhadas pelos diversos profissionais e serviços da instituição de saúde. Para obtenção dos 

dados, usou-se como parâmetro descritivo os indicadores clínicos de risco para o 

desenvolvimento infantil de base psicanalítica com o objetivo de detectar precocemente os 

transtornos psíquicos do desenvolvimento infantil, em pesquisa multicêntrica, desenvolvidos por 

Kupfer (2005), com fins preventivos no aperfeiçoamento de pediatras e outros profissionais de 

saúde da atenção básica realizado em 700 crianças, em 9 estados do Brasil, em andamento, 

descritos com os indicadores e eixos: SS-supor um sujeito; ED-estabelecimento da demanda; PA-

alternância presença-ausência; FP-Função paterna. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo 

sugere que a interação mãe-bebê está relacionada à comunicação e que, a sua qualidade está na 

dependência do estado emocional da mãe, um tipo de comunicação relacionada ao estado 

emocional do emissor. Diante dessa condição, as políticas públicas devem estar voltadas para 

garantir um acompanhamento para essa mãe que passa, no momento da maternagem, as 

vicissitudes da função materna, necessitando assim ser acolhida no seu direito de acesso integral 

à saúde. CONCLUSÃO: Diante da complexidade da vulnerabilidade do seu cotidiano, a saúde 

da mulher deve ser vista na sua integralidade como pessoa e cidadã, orientada nas suas 

dificuldades e estimulada a desempenhar essa função tão importante para promoção da saúde da 

criança. 
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PREVALÊNCIA DE ENTEROPARASITOSES EM UMA DETERMINADA CRECHE 

NO DISTRITO DE SÃO RAIMUNDO, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CEARÁ 

 

Francisco Thiago Vieira Oliveira; Antônia Altair Pereira Coutinho; Eveilson Freitas de Sousa; 

Francisca Erenice Xavier de Carvalho; Ana Virginia de Sá Berendonk; Gláucio Barros Saldanha; 

Ana Karine Rocha de Melo Leite. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: fthiagooliveira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O parasitismo intestinal ainda se constitui um dos mais sérios problemas de 

saúde pública no Brasil, principalmente pela sua correlação como grau de desnutrição das 

populações, afetando especialmente o desenvolvimento psicossomático e social de escolares. 

OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo foi determinar a prevalência de enteroparasitoses 

em crianças de uma determinada creche no distrito de São Raimundo, município de Novo Oriente 

– Ceará. METODOLOGIA: O referido estudo baseia-se em uma pesquisa de exames 

parasitológicos de fezes seriado realizado com 43 crianças de 02 a 05 anos de idade. Foram 

distribuídos frascos coletores de fezes e dadas às instruções quanto ao modo correto da coleta, 

bem como foi aplicado um questionário com especial atenção a escolaridade da mãe, rede de 

esgoto, tratamento da água e destino do lixo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a coleta, 

os espécimes clínicos foram encaminhados ao Laboratório de Análises Clínicas Dr. Gláucio 

Saldanha para serem processados e analisados através de dois métodos laboratoriais: método de 

Hoffman e método de Faust. Das 43 amostras analisadas, observou-se que a grande maioria estava 

parasitada por pelo menos um tipo de parasita. Quanto à prevalência de parasitas por sexo, 

observou-se que os parasitas são mais predominantes no sexo masculino. A maior prevalência foi 

verificada nas crianças de 5 anos de idade. E os helmintos e protozoários mais prevalentes foram 

o Ascaris lumbricoides e a Giardia lamblia. CONCLUSÃO: Concluiu-se com o referido estudo, 

que as infecções parasitárias devem ser consideradas alvos de controle, com o tratamento das 

crianças parasitadas e mudanças nas condições ambientais nesse distrito. 
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CURSO PARA GESTANTES: ACOLHENDO O BINÔMIO MÃE – FILHO NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Cynthia de Sousa Almeida; Lília Andréa Silva Costa; Tatiana Costa Almeida; Millena Daniella 

Soares Quixabeira Santos; Jordana Dantas Ayres; Ariana Samanta Rodrigues Holanda; Maria 

Enóia Dantas da Costa E Silva. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Oral 

E-mail: tathianyalmeida@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O acolhimento do binômio mãe-filho é voltado para a mãe e a criança desde 

os cuidados com o pré-natal até período puerperal, tendo que ser de qualidade em busca da saúde 

materna e neonatal. A atenção deve acontecer com ações que integrem todos os níveis de 

assistência: promoção, prevenção e cuidados à saúde da gestante e do recém-nascido. 

OBJETIVOS: Por isso resolveu-se desenvolver um curso voltado para as gestantes com o 

objetivo de proporcionar conhecimentos sobre o cuidado adequado na gestação, puerpério e com 

o RN. METODOLOGIA: O curso foi realizado na Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora da 

Paz no município de Teresina – PI, no período de 17 a 21 de maio de 2010, no horário das 8 às 

12 horas. Para a realização dessa atividade foram selecionadas gestantes assistidas pela equipe 43 

da Estratégia Saúde da Família, independentes do período gestacional, da faixa etária e do estado 

civil. Foram abordados temas a respeito da gestação, a partir do momento do descobrimento da 

gravidez até os cuidados com o RN. A programação do curso incluiu palestras, dinâmicas, entrega 

de enxovais, homenagens, coffebrack, visitas externas, entregas de certificados e coquetel de 

encerramento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi notório o quanto essa atividade foi eficaz, 

produtiva e trouxe benefícios a essas mulheres que estavam nesse período especial que é a 

gestação. Pois antes da realização da ação foi observado um grande número de mulheres 

desinformadas a respeito dos cuidados na gestação, no puerpério e com o bebê, o alto índice de 

gravidez precoce, mulheres com intenção de provocar o aborto e baixa auto-estima. Durante o 

curso foi observado uma participação intensa das gestantes, através de questionamentos durante 

as palestras, relatos de experiências pessoais e maternas, demonstrando grande expectativa com 

a chegada desse bebê. Após realizada a atividade foram coletados depoimentos das gestantes a 

respeito do que o Curso para Gestantes proporcionou às mesmas no sentido dos cuidados na 

gestação, ao bebê e no puerpério, na melhora da auto-estima, no convívio familiar, na qualidade 

de vida do binômio. Sabe-se que o binômio mãe-filho necessita de uma atenção humanizada, 

acolhedora e integralizada e a ESF tem um papel relevante no cuidado, na proteção/promoção de 

saúde e prevenção de agravos desses indivíduos. CONCLUSÃO: Portanto acredita-se que essa 

atividade deve ser instituída como uma educação de saúde continuada na Unidade Básica de 

Saúde Nossa Senhora da Paz. 
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CAMPANHA NACIONAL DE HANSENÍASE E GEOHELMINTÍASES: A 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA TRABALHANDO COM ESCOLARES 

 

Danielle Pereira Dourado; Marco Túlio Aguiar Mourão Ribeiro; Sandra Cecília de Souza Lima; 

Cícera Rejane Tavares de Oliveira; Marise Cristiane Rocha Lima Thé; Rômulo Fernandes 

Augusto Filho; Paloma Stephania Guilhermina Prado. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: daniellepdourado@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Campanha Nacional de Hanseníase e Geohelmintíases é uma das principais 

estratégias do Ministério da Saúde para o enfrentamento dessas doenças, no período de 2012 a 

2015. A Hanseníase é um problema de saúde pública, necessitando de ações para sua eliminação. 

Apesar da redução da magnitude da doença, o nordeste é endêmico, com incidência importante 

em menores de 15 anos. As geohelmintíases constituem um grupo de doenças parasitárias 

intestinais que acometem o homem; na população escolar a prevalência pode chegar a 70%. O 

tratamento quimioprofilático periódico é uma medida preventiva e efetiva para a redução da carga 

parasitária e das suas complicações. OBJETIVOS: Reduzir a carga parasitária de geohelmintos 

em escolares do ensino público fundamental; Identificar os casos suspeitos de Hanseníase e 

referenciar na rede de atenção à saúde; Proporcionar vínculo entre os profissionais da atenção 

básica e a escola. METODOLOGIA: Na Campanha Nacional de Eliminação da Hanseníase e 

Geohelmintíases em Escolares do Ministério da Saúde que ocorreu em março de 2013, os 

profissionais das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Unidade Básica de Saúde 

Dr. Félix Francisco, Bairro Parque Universitário, Teresina-PI, realizaram mobilização junto a 

escola pública local, com orientação aos professores e programação das ações. Foi disponibilizado 

a cada escolar: folder explicativo, Termo de Consentimento Negativo e Ficha de Autoimagem 

para identificação de lesões “Método do Espelho”. Esses formulários foram respondidos pelos 

pais/responsáveis. Posteriormente, os profissionais executaram as atividades de educação em 

saúde, com coleta dos formulários de autoimagem e dos Termos de Consentimento Negativo, 

administraram Albendazol 400mg dose única e realizaram exame dermato-neurológico dos 

escolares com formulário de autoimagem positivo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A escola 

sentiu-se valorizada com a Campanha, entendeu como relevante a realização de ações preventivas 

de saúde para Hanseníase e Geohelmintíases. A aceitação da medicação anti-helmíntica foi muita 

positiva, principalmente pelo sabor e pela apresentação ser mastigável. Identificou-se que a 

maioria dos escolares não tinha contato com o serviço de saúde há muito tempo, um dos motivos 

é estarem matriculados em escola de tempo integral. No exame dermato-neurológico foram 

diagnosticados vários casos de Ptiríase vesicolor, sendo indicado o tratamento específico. Para os 

suspeitos de Hanseníase a conduta foi o encaminhamento ao serviço de referência em 

dermatologia para diagnóstico e tratamento. CONCLUSÃO: A realização das ações preventivas 

para Hanseníase e Geohelmintíases foram consideradas pelos profissionais da ESF e da educação 

como uma necessidade real de cuidado à saúde voltado ao grupo de escolares. As equipes da ESF 

puderam estreitar o vínculo com a escola entendendo a importância de ações intersetoriais para o 

alcance da melhoria da saúde. E a escola passou a ser considerada como um local potencial para 

as práticas de cuidado à saúde na atenção básica. 
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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO AO PACIENTE COM HIV/AIDS NA ESTRETÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA. 
 

Luziane Cardoso Costa; Gracyanne Maria Oliveira Machado; Bruna Fontenele de Oliveira; 

Danila Pacheco da Silva; Andressa Lima Ramos; Patricia Maria Souza de Brito; Kilvia Ferreira 

Xavier.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Oral  

E-mail: lucosta.lsm.ck@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O HIV/AIDS é um problema de saúde pública que, desde seu surgimento, vem 

passando por uma série de transformações, tanto epidemiológicas quanto na evolução clínica da 

doença, o que pode ser visto como reflexo de uma política pública de enfrentamento ao HIV/AIDS 

bem estruturada, que vem sendo desenvolvida pelo país. Este cenário exigiu dos profissionais, 

que operam em vários serviços de saúde, uma atuação diferenciada e articulada com os demais 

níveis de complexidade para garantir uma assistência integral a esses pacientes. Dentre os 

profissionais de saúde o enfermeiro é aquele que tem uma atuação indispensável no que tange o 

acompanhamento dos portadores de HIV/AIDS na atenção básica. OBJETIVOS: Conhecer a 

assistência prestada aos pacientes que convivem com HIV/AIDS, pelos enfermeiros que atuam 

na Estratégia Saúde da Família (ESF) no município de Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Trata-

se de uma pesquisa do tipo descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. A coleta de 

dados foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada com 12 Enfermeiros que atuam, 

há mais de um ano, na ESF em Parnaíba-PI, entre períodos dos meses de maio e abril de 2013. 

Ao analisar os dados, utilizou-se a análise de conteúdo proposta por Bardin, no qual emergiram 

categorias. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados demostraram que as ações realizadas 

pelos enfermeiros ao pacientes com HIV/AIDS não vem sendo feitas de forma satisfatória porém, 

reconhecem medidas que possibilitam as mudanças dessa realidade e descrevem ainda a 

existência de fatores que dificultam esse acompanhamento. Pode-se perceber a ausência de uma 

educação continuada que dê subsídios ao profissional enfermeiro na execução de uma assistência 

efetiva e resolutiva. Além disse, aponta-se a inexistência de articulação entre a ESF e o serviço 

de referência, o que inviabiliza uma atenção integral a esse cliente. CONCLUSÃO: Dessa forma, 

entende-se que há necessidade da operacionalização do cuidado a esses pacientes na ESF, 

podendo ser provido por meio de um sistema de articulação efetivo entre os diversos serviços de 

saúde, além da disponibilização de treinamentos aos profissionais enfermeiros para atuarem de 

forma especifica na assistência a essa clientela. 
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SAÚDE EM ATIVIDADE FÍSICA NO ESTAÇÃO BRINCA VILA: ATIVIDADE FÍSICA 

COMO PREVENÇÃO DE AGRAVOS 

 

Jaqueline Carvalho e Silva; Lenilson Borges dos Santos; Lia Raquel Borges dos Santos; João 

Alberto Viana Paz Neto; Renato Brito de Mendonça; Moisés Lopes Carvalho; George Modesto 

Guimarães Junior. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Oral 

E-mail: nil11_bs@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Brinca Vila é uma atividade de Extensão da UNINOVAFAPI. Em sua sétima 

edição, participou do dia da Responsabilidade Social do Ensino do Superior Particular em 

29/09/2012, promovido pela ABMES – Associação Brasileira Mantenedoras de Ensino Superior. 

Várias atividades físicas foram realizadas na Estação Brinca Vila. Uma arena foi organizada, 

visando criar um ambiente festivo, onde os visitantes puderam expressar-se de forma dinâmica, 

criativa e artística, através de aeróbicas e jogos dinâmicos. A prática de atividade física está 

relacionada com benefícios tanto a curto quanto em longo prazo para a saúde Humana. Além dos 

efeitos diretos sobre a saúde, a atividade física está relacionada com maior probabilidade da 

prática de atividade física na idade adulta, gerando um efeito indireto sobre a saúde futura. A 

educação em saúde é uma prática social, devendo ser centrada na problematização do cotidiano, 

na valorização da experiência de indivíduos e grupos sociais e na leitura das diferentes realidades. 

OBJETIVOS: O objetivo do presente relato de observação é descrever a prática de atividade 

física como promoção e educação em saúde, referente à participação fundamental de moradores 

nas atividades promovidas pelos alunos do Centro Universitário Uninovafapi durante a sétima 

edição 2012 do Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular – Brinca Vila. 

METODOLOGIA: Foi criado um espaço para o desenvolvimento de habilidades físicas e de 

humanização saudável. Os visitantes realizaram atividades físicas sobre a orientação dos alunos. 

Dentre as atividades realizadas destacaram-se aeróbica e dança. Também participaram das 

dinâmicas educativas e outros exercícios. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Embora a temática 

que aborde atividade física em saúde seja relativamente bem explorado pelos diversos meios, no 

Brinca Vila muitas atividades realizadas pelos profissionais da área foram vistos como benefícios 

que demonstram importantes resultados ao se prevenir agravos através da educação promovida 

por ações de sensibilização da grande população em diferentes classes socioeconômicas. 

CONCLUSÃO: Observou-se que vista como prática social, a educação em saúde na atividade 

física passou a ser repensada como um processo capaz de desenvolver a reflexão e a consciência 

crítica das pessoas sobre as causas de seus problemas de saúde, enfatizando o desencadeamento 

de um processo baseado no diálogo, de modo que se passe a trabalhar com as pessoas e não mais 

para as pessoas. 
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ANÁLISE DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAIS OCORRIDOS EM 

PARNAÍBA-PI NO PERÍODO DE 2008 – 2012 

 

Naylla Amorim Gonçalves da Silva; Andressa Lima Ramos; Senira de Oliveira Rodrigues; Victor 

Galeno da Costa Lima; Weruschka Araujo Galas. 

 

Eixo: Promoção da Saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: nayllaamorim@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A vacinação é considerada uma importante medida de saúde coletiva, 

conferindo proteção específica contra doenças transmissíveis evitando assim que se instale na 

população em geral epidemias indesejáveis. Com esse objetivo foi criado há 40 anos o Programa 

Nacional de Imunização (PNI) tendo como meta controlar e/ou erradicar doenças, esse programa 

proporcionou a população brasileira uma maior qualidade de vida e, sobretudo uma tranquilidade 

quanto a doenças imunizáveis ainda na mais tenra infância. Em contra partida vieram junto os 

efeitos adversos dessas vacinas o que se fez necessário à criação e implantação do Sistema 

Nacional de Vigilância dos Eventos Adversos Pós-vacinais (SI-EAPV), objetivando, notificar, 

investigar, acompanhar e padronizar as condutas adequadas diante das ocorrências. 

OBJETIVOS: Analisar as reações adversas pós-vacinais ocorridos e registrados no município de 

Parnaíba-PI nos anos de 2008 a 2012. METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de uma 

pesquisa documental acerca do perfil dos eventos adversos pós-vacinais ocorridos e registrados 

na cidade de Parnaíba de 2008 a 2012. Tendo como instrumento de coleta de dados formulários 

de notificação previamente preenchidos e arquivados na central de imunização da Secretaria de 

Saúde do Município de Parnaíba-PI. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados nos 

mostram que da vasta gama de imunos ofertados na rede pública para a população, as que mais 

apresentaram efeitos adversos foram: Tetravalente, BCG e Poliomielite. Diante disso os registros 

nos mostram que os eventos adversos apresentados com maior frequência em nosso município 

foram: febre, episódios hipotônicos hiporresponsivos, manifestações locais, linfadenomegalia 

dentre outros menos expressivos. Constatou-se também serem essas reações mais frequente em 

crianças menores de um ano, tendo em vista que o público em questão é extremamente frágil e 

vulnerável justificando assim ser o mais acometido por esses efeitos tão incômodos e indesejáveis, 

verificamos também que apesar de extremamente desagradáveis todos os eventos adversos 

evoluíram para um total quadro de restabelecimento da saúde do imunizado. CONCLUSÃO: 

Diante do material analisado, conclui-se que, a realização da cobertura vacinal em nosso 

município é realizada de forma efetiva, porém, nos revela ser de máxima importância que se 

mantenha ações de educação continuada junto aos profissionais de enfermagem envolvidos com 

o manejo da imunização no município, primando por uma atuação de excelência no que tange o 

ato de vacinar sendo de suma importância que esse profissional esteja preparado para orientar 

quanto aos efeitos adversos e aos cuidados inerentes, evidenciando a necessidade de um maior 

conhecimento relacionado ao manejo, investigação, diagnóstico, tratamento e, sobretudo o 

armazenamento e conservação desses imunos. 
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VISITA DOMICILIAR COMO INSTRUMENTO PARA MELHORIA DO ACESSO 

AOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Patrícia Ferreira de Sousa Viana; Emerson Lopes Viana; Maria Luci Esteves Santiago; Regina 

Célia Vilanova Campelo; Nara Magalhães Carvalho; Uylma Assunção Costa; Debora Cristina 

Couto Oliveira Costa.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Oral  
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INTRODUÇÃO: A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modelo de atenção que tem como 

objetivos oferecer os cuidados básicos de saúde e servir como porta de entrada dos cidadãos 

brasileiros ao Sistema Único de Saúde (SUS). Para cumprir tal missão, conta com alguns recursos 

importantes para o cuidado, na identificação de problemas e fatores de risco que afetam a saúde 

da população. Um deles é a visita domiciliar (VD) que propõe uma forma inovadora de atenção 

a partir da criação do vínculo entre o usuário e o profissional de saúde. OBJETIVOS: Relatar a 

experiência vivenciada pela equipe de Saúde Bucal (eSB) 115 em Teresina, no atendimento 

domiciliar como estratégia para melhoria do acesso à atenção em saúde bucal na ESF. 

METODOLOGIA: As VDs são planejadas semanalmente em reuniões que ocorrem às sextas-

feiras com a equipe de saúde. Algumas visitas são demandadas pelos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), geralmente para o atendimento de pacientes acamados ou com dificuldade de 

deambulação e outras pela própria eSB para busca ativa de pacientes que foram referenciados 

para média complexidade e não retornaram à atenção básica e/ou pacientes faltosos. A eSB utiliza 

em suas visitas os seguintes instrumentos: o prontuário familiar, o odontograma para as anotações 

específicas da odontologia, receituário, guia para solicitação de exames e Movimento Diário 

Ambulatorial para possíveis agendamentos. Além disso, leva em sua bagagem o aparato para 

realização de atividades de prevenção e promoção da saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Nas VDs o cirurgião-dentista (CD) enxerga a dimensão do contexto social no qual o usuário do 

sistema está inserido e, nesse sentido, pode e deve oferecer atendimento de forma individualizada 

e humanizada, atendendo às reais necessidades do paciente. A VD oportuniza ao CD a realização 

da escuta qualificada, estratégia cara para a humanização das práticas de saúde, além de ser uma 

forma inequívoca de acesso ao SUS. Entretanto, a falta de transporte para o deslocamento da 

equipe e a violência em determinadas microáreas são algumas das dificuldades enfrentadas. Por 

outro lado, a crença nesta estratégia como forma de ampliação do acesso e promoção da equidade 

impulsiona a equipe a superar obstáculos e seguir, pois ao passo em que o serviço de saúde “se 

desloca” até o usuário as desigualdades sociais diminuem e o SUS cumpre o seu papel. 

CONCLUSÃO: Apesar das ações realizadas em âmbito domiciliar pelas equipes de saúde da 

família e de saúde bucal serem essencialmente educativas e preventivas, as VDs têm se mostrado 

capazes de estreitar o vínculo profissional-paciente, ampliando sobremaneira o acesso ao serviço 

público de saúde daqueles que mais necessitam. As VDs fortalecem os princípios de 

universalidade, equidade e integralidade quando oferecem a oportunidade de acesso aos serviços 

de saúde aos indivíduos que, em caráter definitivo ou provisório, não podem se deslocar à unidade 

básica, garantindo o exercício pleno da cidadania. 
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INTRODUÇÃO: As altas taxas de mortalidade infantil ainda constituem um desafio 

contemporâneo para os sistemas de saúde. A implantação da Rede Cegonha no município de 

Parnaíba no ano de 2012 busca sistematizar e institucionalizar um modelo de atenção ao parto e 

nascimento que garanta a mulher e ao recém-nascido uma assistência de humanizada e de 

qualidade. Dentre as ações previstas e operacionalizadas na Rede Cegonha cita-se o 

funcionamento da UTI Neonatal em hospital regional do município. OBJETIVOS: O objetivo 

do estudo consistiu em avaliar dados de mortalidade infantil neonatal no período de 2009 a 2012 

correlacionando-os com a implantação da UTI neonatal no contexto da Rede Cegonha no 

município de Parnaíba – PI METODOLOGIA: Estudo descritivo com abordagem quantitativa 

através da análise dos dados de mortalidade infantil neonatal disponível no Sistema de 

Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde RESULTADOS E DISCUSSÃO: De 

acordo com informações do Sistema de Mortalidade, o município de Parnaíba apresentou em 

números absolutos nos anos de 2009 a 2011 a ocorrência de 31, 38 e 42 óbitos infantis no período 

neonatal. Com a implantação da Rede Cegonha no ano de 2012 o número absoluto de óbitos nesta 

faixa etária foi de 15 óbitos, portanto uma redução superior a 50% quando comparado aos anos 

anteriores CONCLUSÃO: A implantação da Rede Cegonha e a operacionalização do 

componente parto e nascimento através do funcionamento da UTI Neonatal contribuiu 

positivamente para a redução da mortalidade infantil em Parnaíba – PI. 
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INTRODUÇÃO: O VER-SUS, projeto de vivências e estágios na realidade do Sistema Único de 

Saúde (SUS), aconteceu na cidade de Teresina (PI), e contemplou cerca de 40 estudantes de cursos 

de saúde de diversas instituições do Estado. O estágio-vivência permite aos acadêmicos conhecer 

e compreender o Sistema Único de Saúde, seus aspectos estruturais e organizativos, sua lógica de 

funcionamento desde a atenção básica, passando pela média e alta complexidade, bem como a 

participação da população, do controle social e da gestão. OBJETIVOS: Este trabalho visa 

apresentar um relato de experiência sobre a participação da autoras no VERSUS Teresina. 

METODOLOGIA: As atividades foram realizadas em turno integral, nas quais, durante o dia, 

realizavam-se as vivências nos diversos níveis de atenção e, durante a noite, ocorria a 

sistematização das atividades realizadas diariamente. O VER-SUS Teresina foi dividido em três 

equipes multiprofissionais e interdisciplinares, cada qual contendo 10 estudantes e 03 

facilitadores, com o intuito de proporcionar uma melhor interação entre os integrantes do projeto. 

A princípio, os estudantes tiveram contato com a atenção básica através da Unidade Básica de 

Saúde (UBS) em diferentes bairros de Teresina-PI, acompanhando as atividades realizadas, desde 

o hiperdia com os pacientes hipertensos, entrega de medicamentos, vacinação, bem como visitas 

domiciliares com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Após conhecer a dinâmica da 

Atenção Básica, o grupo pôde entrar em contato ainda com os dispositivos de saúde mental, 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), CAPS Álcool e Drogas (CAPS-AD) e CAPS III, além 

de comunidades terapêuticas. Além disso, foram apresentados aos setores que atendem os grupos 

que necessitam da atenção de média e alta complexidade no município: serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), reunião com o Conselho sobre Controle e Avaliação dos 

Conselheiros de Saúde, os estudantes participaram de uma roda de conversa sobre Educação 

Popular, Movimento e Controle Social e Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com as 

vivências pode-se reafirmar a saúde como direito social, fortalecendo o desenvolvimento de uma 

maior consciência sanitária a partir da compreensão do conceito ampliado de saúde, provocando 

no estudante o compromisso ético-político com os processos de transformação do setor de saúde. 

Além de promover o encontro de vários estudantes, possibilitou trocas e aprendizagens sobre a 

gestão, o ensino, a participação da comunidade e a assistência à saúde do indivíduo e do coletivo 

no SUS. O resultado dessa vivência tem grande valia já que proporcionou tanto para os 

acadêmicos, quanto para o sistema de saúde, a possibilidade de mobilização, de mudança que 

esses estudantes universitários podem fazer com o intuito de se tornarem profissionais 

qualificados e humanizados, afim de trabalhar com a saúde da população. CONCLUSÃO: A 

continuidade deste projeto é fundamental para a complementação universitária dos estudos na 

área da saúde para uma real compreensão do funcionamento do SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

IMPORTÂNCIA DO LABORATÓRIO DE HABILIDADES CLÍNICAS PARA O 

ENSINO MÉDICO 

 

Yuri Lopes Nassar; Laís Lucena Silveira; Mônica Maria Costa do Rêgo; Jackeline Lopes de 

Oliveira; Joyse Lopes de Oliveira; Maria de Fátima Barros Sales. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: yuriln@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O processo ensino-aprendizagem da semiologia é realizado, atualmente, em 

vários cenários, e não somente nos hospitais universitários. Possibilitando a inserção da clínica e 

seu raciocínio desde o início do curso médico. As escolas médicas que adotam metodologias 

ativas, como o PBL (Problem Based Learning) utilizam o Laboratório de Habilidades(LH) como 

recurso didático para o desenvolvimento de habilidades, atitudes e conhecimentos necessários 

para o exame clínico. OBJETIVOS: Este estudo visa mostrar a importância do Laboratório de 

Habilidades Clínicas para o ensino médico e quais as suas principais vantagens avaliativas e de 

humanização no ensino-serviço. METODOLOGIA: Revisão bibliográfica de artigos científicos 

de maior relevância sobre o presente assunto, pesquisados em bases de dados online e dos planos 

curriculares das escolas de medicina. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O primeiro LH foi 

instalado em 1975, na Faculdade de Medicina da Universidade de Limburg, em Maastricht, na 

Holanda. No Brasil, o curso de Medicina da Universidade de Londrina instalou, em 1998, o 

primeiro LH do país. Logo depois, outras escolas médicas brasileiras, seguindo modernas 

tendências pedagógicas internacionais começaram a utilizar o LH no plano de ensino. O propósito 

primordial do LH é o desenvolvimento de habilidades na realização da semiotécnica do exame 

clínico. Os objetivos específicos são: 1) Desenvolver a postura ética na relação médico paciente; 

2) Desenvolver a habilidade de realizar uma anamnese completa; e 3) Desenvolver a habilidade 

de realizar a inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta, o exame físico geral e e exames 

específicos cardiovascular, respiratório, abdominal, dermatológico, neurológico, locomotor, 

endócrinoreprodutor e geniturinário masculino e feminino na técnica. Como vantagens é 

importante destacar: 1) Complexas situações clínicas podem ser desenvolvidas e simuladas; 2) 

Os procedimentos podem ser repetidos muitas vezes, o que seria inaceitável para os pacientes; 3) 

O erro pode ser corrigido de imediato, sem haver constrangimento por parte do estudante e do 

paciente; 4) Não há dependência de pacientes no momento de treinamento; 5) Pode representar 

um fator de motivação importante tanto para adquirir conhecimentos como habilidades; e 

5)Oferece maior segurança ao estudante quando for examinar o paciente real. Em relação a 

avaliação das habilidades do estudante de medicina pode-se denotar que é um processo de coleta 

de informações, realizados por meio de atividades, que permitem saber se o estudante conhece, 

sabe fazer e se faz de modo adequado. Logo, o LH insere-se perfeitamente nos métodos de 

avaliação das habilidades médicas. O OSCE (Objective Structured Clinical Examination) é 

considerado um dos métodos mais válidos para se avaliar habilidades médicas. CONCLUSÃO: 

Hoje, a tendência é que cada escola médica crie o seu LH devido ao seu custo-benefício e a sua 

importância na formação de habilidades médicas, facilitando uma promoção de saúde no ensino 

com menos incômodos ao paciente e ao próprio estudante. 
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“PROMOÇÃO DA SAÚDE” 
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INTRODUÇÃO: O impacto das doenças crônicas na população e a complexidade de seus 

tratamentos preocupam os gestores públicos e os profissionais responsáveis pelo atendimento nos 

centros de saúde. O diabetes mellitus é um dos exemplos de patologia decorrente de falta de 

insulina e/ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos. OBJETIVOS: 

Assim, o presente estudo teve como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica acerca da 

atuação do enfermeiro no cuidado a pacientes com diabetes mellitus. METODOLOGIA: A 

pesquisa foi realizada no banco de dados Scielo, no período de maio de 2013, utilizou-se os 

seguintes descritores: enfermagem, diabetes e cuidado. Foram encontrados 13 artigos e após os 

critérios de inclusão que foram: língua portuguesa, estarem compreendidos entre 2000/ 2010, 

estarem relacionado a temática e possuírem texto completo, restaram 12 artigos, os quais foram 

analisados de acordo com: ano de publicação, abordagem metodológica, cenário, unidade de 

federação e categoria temática. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Desta forma, destacou-se os 

anos de 2007, 2008 e 2010 como os de maiores publicações científicas, prevaleceu-se a 

abordagem qualitativa, o hospital como o cenário mais utilizado na realização das pesquisas, a 

região sudeste apresentou maiores quantidades de produções científicas, sendo as temáticas 

agrupadas em quatro categorias; primeira categoria: as complicações causadas pelo diabetes, que 

incluem danos, disfunção e falência de vários órgãos, segunda categoria: a interferência que ele 

causa na vida psicossocial, pois é associado a pessoas sem controle alimentar e com maus hábitos 

de vida e uma predisposição genética, terceira categoria: sua relação com o idoso, sendo 

indispensável a humanização no tratamento por parte do cuidador para a promoção de saúde desse 

indivíduo e quarta categoria: os cuidados de Enfermagem com ele, buscando-se criar uma 

condição adequada para a sua recuperação e re-educação dos hábitos de vida e desenvolver 

atividades educativas. CONCLUSÃO: Conclui-se que a Diabetes mellitus é uma doença crônica 

que vem acometendo um número cada vez maior de pessoas, que causa inúmeros problemas 

psicossociais e econômicos e que em vista disso o papel do profissional enfermeiro apresentou-

se de suma importância. Assim, nessa pesquisa efetivou-se a premissa de que a ação do enfermeiro 

na atenção básica é indispensável tanto no que se refere à elaboração quanto à execução de ações 

de promoção a saúde e prevenção do diabetes mellitus e seus agravos. 
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INTRODUÇÃO: A saúde na idade escolar se refletirá definitivamente na adolescência e vida 

adulta. Para atender as necessidades de energia e nutrientes, as crianças precisam de uma 

alimentação saudável e equilibrada, cabendo assim ao educador, seja Professor, pais ou 

Nutricionista, despertar nas crianças a curiosidade de conhecerem os benefícios que os alimentos 

saudáveis podem trazer para sua formação e crescimento, optando assim por fazer escolhas 

positivas evitando futuros problemas de saúde. OBJETIVOS: O presente estudo teve como 

objetivo identificar os lanches consumidos em uma escola pública e privada da cidade de 

Parnaíba-PI e análise do estado nutricional em crianças com faixa etária de 7 a 10 anos. 

METODOLOGIA: Caracteriza-se como uma pesquisa de campo, aplicada, quantitativa, 

exploratória e bibliográfica, com 89 alunos, sendo 48 de uma escola pública e 41 de uma escola 

privada, na qual foi realizada avaliação dos hábitos alimentares, através de um questionário misto 

e um questionário de frequência de consumo alimentar (QFCA). Os dados antropométricos foram 

coletados através dos parâmetros peso por idade, estatura por idade e índice de massa 

corpórea(IMC) por idade, o que possibilitou adequada avaliação nutricional. Após coleta dos 

dados, realizamos a análise descritiva das variáveis observadas dos sujeitos da pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo mostrou que embora haja o consumo de alimentos 

in natura, a frequência de consumo destes é insuficiente; apenas 24,39% dos alunos de escola 

particular consomem frutas e seus derivados cinco vezes por semana, enquanto na escola pública 

esse percentual é ainda menor, 2,08%. A ingestão de alimentos industrializados, ricos em 

gorduras, açúcares e excesso de calorias é bastante elevada na alimentação escolar de ambas as 

escolas; 39,01% dos alunos da escola privada referiram consumo de alimentos industrializados 

no mínimo três vezes por semana, enquanto na escola pública o mesmo foi referido por 27,0% 

dos alunos. Obtivemos como resultados das avaliações antropométricas que as crianças de ambas 

as escolas encontravam-se em sua maioria eutróficas, porém houve também um número 

significativo de crianças que apresentaram uma tendência ao excesso de peso, sendo que os alunos 

da escola particular apresentaram um percentual quase duas vezes maior (19,51%) que os alunos 

da escola pública (10,41%). CONCLUSÃO: Assim, faz-se necessário trabalhar a educação 

nutricional com o propósito de melhoria da qualidade de vida, inserindo no âmbito escolar 

programas e projetos que forneçam conhecimento e incentivos aos hábitos alimentares saudáveis, 

levando também até suas famílias e assim trabalhar a Nutrição como caráter educativo e 

preventivo. 
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INTRODUÇÃO: O trabalho dos agentes comunitários de saúde (ACS) é algo pouco discutido e 

muito importante, sendo estes um elo entre a comunidade e seus respectivos problemas e anseios. 

Em relação à saúde desse trabalhador, o autocuidado é uma ferramenta de suporte de segurança, 

observando que o trabalho nunca é neutro em relação à saúde e favorece, seja a doença, seja a 

saúde (MARTINES; CHAVES, 2005). OBJETIVOS: Analisar a percepção sobre o autocuidado 

em relação ao trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) dos Centros de Saúde da 

Família (CSF) em Sobral-Ce. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter 

descritivo, realizado junto aos agentes comunitários de saúde(ACS) das unidades de saúde da 

família no município de sobral no mês de março de 2013.Foi utilizada entrevista semiestruturadas 

e observação direta com aplicação de questionário contendo perguntas referentes às suas tarefas 

diárias; relação com a equipe e a comunidade em que atua; situações de estresse; riscos e cuidados 

para o enfrentamento desses riscos. Para a análise dos dados utilizou-se a categorização temática. 

Observou-se a Resolução 196/96. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram da pesquisa 

22 ACS’s. Identificamos três categorias temáticas: a Promoção e prevenção em saúde, 

Epidemiologia em saúde, Trabalho em equipe. De acordo com os depoimentos dos sujeitos 

entrevistados foi possível observar que alguns profissionais reconhecem a importância dos 

cuidados e os riscos referentes ao trabalho, no entanto, apresentam um comportamento de 

autoconfiança em relação aos riscos em que eles estão expostos. Alguns dos Agentes de Saúde 

apresentaram o conhecimento e a preocupação com os cuidados para enfrentar os riscos 

vivenciados no trabalho. CONCLUSÃO: O estudo possibilitou a identificação das cargas de 

trabalho relacionados as atividades laborais dos ACS, sendo elas o risco mental, físico, biológico 

e a deficiência nas condições de trabalho. Dessa forma, foi possível reconhecer os riscos e agravos 

a que estes trabalhadores estão submetidos no cotidiano laboral, assim como as deficiências no 

cuidado de si para o enfrentamento desses riscos. 
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INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: A Infecção Hospitalar (IH) é definida como aquela adquirida 

após a internação do paciente e que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta 

quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. As infecções 

hospitalares são causadas por um desequilíbrio da relação existente entre a microbiota humana 

normal e os mecanismos de defesa do hospedeiro. A maioria das IH manifesta-se através de 

complicações a pacientes gravemente enfermos, em consequência da hospitalização e da 

realização de procedimentos invasivos ou imunossupressores a que o doente, correta ou 

incorretamente, foi submetido. Nos últimos anos há um aumento significativo dessas infecções 

no Brasil, porém, é inerente ao processo de cuidados clínicos de médicos e enfermeiros 

prevenirem e controlarem tais problemas. OBJETIVOS: OBJETIVO: Analisar o perfil dos 

pacientes com infecção hospitalar no Brasil. METODOLOGIA: METODOLOGIA: Trata-se de 

uma revisão integrativa, realizada através da pergunta: “Qual o perfil dos pacientes com infecção 

hospitalar e os fatores intercorrentes para sua incidência no Brasil?”. A busca foi realizada durante 

o mês de Abril de 2013, tendo como bases bibliográficas: MEDLINE (Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde), através dos seguintes descritores: “Infecção Hospitalar” e “Controle de 

Infecções”. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos científicos nos idiomas português, 

inglês e/ou espanhol, publicados nos últimos cinco anos, disponíveis, na íntegra e gratuitamente, 

para consulta na internet. Foram excluídos monografias, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: RESULTADOS: Aqueles que tiveram maior 

incidência de infecção hospitalar foram pacientes com feridas operatórias, complicações 

respiratórias e infecções urinárias. Outro fato é que pessoas com uma imunodeficiência baixa ou 

paciente muito exposto a ambientes sem limpeza adequada, também foram os que mais obtiveram 

complicações, gerando uma infecção. Um dos principais fatores intercorrentes para a propagação 

de infecção hospitalar é causado por profissionais de saúde, sendo a falta de higienização das 

mãos e a não utilização de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individuais), os mais citados. 

DISCUSSÃO: Mudanças na estrutura física, substituição do detergente comum por detergente 

enzimático ou utilização de álcool a 70%, controle e compromisso na utilização de EPI’s, expurgo 

de materiais em locais corretos e cuidados maiores com pacientes imunodeprimidos ou que 

estejam com um risco mais elevado, são alguns dos cuidados que devem ser intensificados a fim 

de obter-se um controle maior das IH. CONCLUSÃO: CONCLUSÃO: A IH transcende seus 

aspectos perceptíveis e conhecidos, situando-se em dimensões complexas do cuidado à saúde. 

Assim, a IH requer investimentos científicos, tecnológicos e humanos para a incorporação de 

medidas de prevenção e controle, sem perder de vista a qualidade do cuidado prestado. 
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HIGIENE CORPORAL E DOS ALIMENTOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO 

PROJETO DE EXTENSÃO ESTAÇÃO BRINCA VILA 

 

Amanda de Andrade Gomes Silva; Juliana de Araújo Luz; Hérica EmÍlia Felix de Carvalho; 

Líndia Kalliana da Costa Araújo Alves Carvalho; Fabrício Ibiapina Tapety. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: a.manda.andrade@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Estação Brinca Vila é um Projeto de Extensão Popular do CENTRO 

UNIVERSTÁRIO UNINOVAFAPI, que promove ações sócio-educativas interdisciplinares 

integradas aos anseios e necessidades comunitárias como: esporte e lazer, direito, ensino, 

pesquisa, saúde e meio ambiente, saúde e desenvolvimento. Compartilham valores e cultura, 

saberes e práticas, ciência e tecnologia para qualificação do ensino com responsabilidade social. 

As ações são dirigidas aos moradores das vilas localizadas no entorno da UNINOVAFAPI. A 

produção científica está contemplada com relatos das experiências vivenciadas nesta atividade de 

extensão, que se constitui em uma ação itinerante e continuada com participação da comunidade, 

docentes e discentes. OBJETIVOS: Trazer informações na prática sobre higiene corporal e de 

alimentos, como proceder na lavagem correta das mãos e dos alimentos e conseguir uma maior 

interação aluno-comunidade indispensáveis para ações educativas. METODOLOGIA: Este 

estudo consiste em um relato de experiência das docentes do curso de graduação em enfermagem. 

Inicialmente realizamos a apresentação dos docentes e discentes à comunidade presente. Depois, 

foi realizada palestra sobre higiene corporal e de alimentos. Em seguida, apresentação de culturas 

de bactérias colhidas das mãos e dos alimentos. E finalmente, a orientação correto de lavagem 

das mãos e dos alimentos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na realização da palestra sobre 

higiene corporal, foi percebida uma melhor assimilada pelo público jovem e adulto que o das 

crianças. A apresentação de culturas de bactérias colhida das mãos e dos alimentos tornou-se o 

melhor método para que as crianças assimilassem e conseguissem entender sobre a importância 

da higiene. Contudo, entre os adultos e jovens esse método contribuiu para a fixação do tema. A 

técnica correta de lavagem das mãos e dos alimentos repassou ao público alvo a incorporação 

para novos conhecimentos ao procedimento antes realizado, melhorando suas visões de higiene 

corporal e alimentar. CONCLUSÃO: Constatamos que com as atividades desenvolvidas através 

da higiene corporal e dos alimentos conseguimos ampliar o conhecimento do público presente 

sobre a importância da higiene para a saúde em âmbito geral. Estabelecemos um bom 

relacionamento e a criação de vínculos entre alunos e a comunidades, tornando-se este, um fator 

indispensável para as ações educativas e trazendo benefícios tanto para a comunidade – que terão 

uma melhora na qualidade de vida através da saúde, como para os alunos – que auxiliarão a 

comunidade por esta busca em saúde. 
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FATORES DETERMINANTES DO DESMAME PRECOCE E O PAPEL DO 

PROFISSIONAL DA SAÚDE NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA O 

ALEITAMENTO MATERNO 

 

Amanda Lima Bruno; Leonardo de Melo Rodrigues; Rodolfo Myronn de Melo Rodrigues; 

Viviane Nicole Oliveira Sousa; José Cláudio Garcia Lira Neto; Roberto Wagner Júnior Freire de 

Freitas. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: amanda.bruno@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno e a alimentação adequada no primeiro ano de vida são 

os principais determinantes do crescimento e desenvolvimento adequado e da condição de saúde 

do lactente. Diante disso, nos últimos anos, a política de saúde da criança no Brasil tem priorizado 

ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, sendo essa uma estratégia chave 

para reduzir a mortalidade infantil no país. A Organização Mundial de Saúde (OMS), o Ministério 

da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) recomendam o aleitamento 

materno de forma exclusiva até os seis meses de vida e complementar até os dois anos de idade. 

No entanto, o desmame precoce, que corresponde à interrupção do aleitamento materno antes do 

lactente haver completado seis meses de vida, ainda é uma realidade, tendo sua causa associada 

a fatores biológicos, socioeconômicos, psicológicos e culturais. OBJETIVOS: Definir os fatores 

de risco para o desmame precoce e, assim, instrumentalizar os profissionais da saúde para que 

estes possam intervir pela proteção do aleitamento natural. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão sistemática que teve como bases de dados MEDLINE e LILACS através dos descritores 

“desmame materno”, “fatores de risco” e “lactente”. Foram adotados como critérios de inclusão: 

artigos científicos no idioma português publicados no período de 2005 a maio de 2013, 

disponíveis na íntegra e gratuitamente para consulta na internet e tendo o Brasil como país do 

estudo. Foram excluídos monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise da amostra apontou como principais fatores de risco 

para o desmame precoce: ingurgitamento mamário, fissuras e rachaduras, rejeição por parte do 

bebê, introdução precoce do alimento, hipogalactia, trabalho fora do lar, uso precoce de 

mamadeiras e chupeta, primiparidade, a falta de apoio psicológico e emocional, menor 

escolaridade materna, falta de orientação e ansiedade. É possível ainda sugerir outras razões que 

expliquem o desmame precoce, associadas ao ambiente, à personalidade materna, às suas 

emoções, à relação com o marido e com a família, às influências culturais e à sua resposta aos 

diferentes problemas do cotidiano. Desse modo, para que a mulher possa assumir com mais 

segurança o papel de mãe e de provedora do alimento de seu filho, ela precisa se sentir 

adequadamente assistida nas suas dúvidas e dificuldades. CONCLUSÃO: Os fatores de risco que 

ameaçam o aleitamento materno são de cunho biopsicossocial. Nesse sentido, é de fundamental 

relevância que não se generalize a capacidade de amamentar, sem que antes se considerem as 

variáveis contextuais. Diante disso, o profissional de saúde deve identificar durante o pré-natal os 

conhecimentos, a experiência prática, as crenças e a vivência social e familiar da gestante a fim 

de promover educação em saúde para o aleitamento materno assim como solucionar eventuais 

problemas com a amamentação e garantir a vigilância e a efetividade durante a assistência à nutriz 

no pós-parto. 
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FATORES RELACIONADOS À PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Ana Angélica Oliveira de Brito; Ana Carolina de Amorim Sousa; Ananda Madeira Moura Fé 

Aguiar; Bruna Fernandes Almeida; Tássio Breno de Sousa Lopes Lavôr; Fabrícia Araújo 

Prudêncio. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: angel.brito_@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A amamentação constitui-se uma prática essencial para o crescimento e 

desenvolvimento da criança, por ser capaz de atender, de forma completa, todas as 

particularidades fisiológicas do metabolismo do lactente. Vários foram os programas criados pelo 

Ministério da Saúde no incentivo da promoção do aleitamento materno. Essa promoção se 

estendeu às maternidades através do alojamento conjunto, banco de leite, Método Mãe-Canguru 

e da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Percebe-se que foram criadas políticas públicas e 

utilizadas várias estratégias para o incentivo ao aleitamento materno. Apesar disso, a 

amamentação é uma prática complexa e conflitante devido à multiplicidade de papéis sociais 

atribuídos às mães e à interferência externa exercida pelos familiares, sociedade, profissionais de 

saúde e mídia. OBJETIVOS: Este estudo objetivou analisar a produção científica sobre os fatores 

relacionados à prática do aleitamento materno. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão da 

literatura científica indexada na base de dados LILACS, no período de maio de 2013, utilizando 

os seguintes descritores: cuidados, enfermagem, aleitamento materno; sendo encontrados 62 

artigos. Os critérios de inclusão para a escolha das produções foram: estar na língua portuguesa; 

compreendido entre os anos de 2003 a 2013; relacionado à temática e possuir texto completo. 

Restaram, assim, 18 artigos que foram analisados de acordo com ano de publicação, abordagem 

metodológica, cenário, região e categoria temática. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a 

análise das produções científicas observou-se que no ano de 2009 ocorreu o maior número de 

publicações; a região Sudeste apresentou maior quantidade de produções científicas. Quanto ao 

cenário de escolha destacou-se o hospital; e a abordagem metodológica mais utilizada foi a do 

tipo qualitativa, sendo as temáticas agrupadas em duas categorias: fatores de risco para o desmame 

precoce cujos resultados apontaram vários fatores associados, destacando-se a prematuridade; 

dificuldades psicológicas da mãe; erros da técnica de amamentação; a introdução precoce de 

mamadeiras e outros alimentos; falta de orientação após alta hospitalar; dor, fissuras e 

ingurgitamento nas mamas; retorno da mulher às atividades profissionais e desrespeito às leis 

trabalhistas. Na segunda categoria: Atuação da enfermagem na promoção do aleitamento materno 

e na redução de riscos para o desmame precoce, observou-se que a enfermagem atua como agente 

de transformação, sendo fundamental na assistência e no estabelecimento de uma relação de 

confiança com todas as partes envolvidas no processo da amamentação. CONCLUSÃO: 

Constatou-se através deste estudo, que muito já foi realizado em prol da promoção, do incentivo 

e apoio ao aleitamento materno em todo o país. Todavia, ainda existem fatores assistenciais que 

são barreiras para a eficácia da amamentação. Considera-se que é indispensável o planejamento 

e a intervenção baseada em evidências para esclarecer dúvidas no momento da amamentação e 

beneficiar a prática do aleitamento materno. 
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AÇÃO DE PROMOÇÃO À SAÚDE: LIXO ZERO 

 

Ananda Milena Martins Vasconcelos; Diógenes Gomes Farias; Taíssa Braga da Silva; Milla 

Christie Martins Vasconcelos; Jocielma dos Santos De Mesquita; Izabelle Mont\'alverne 

Napoleão Albuquerque. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: anandamilena@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A promoção de saúde tem sido definida como o processo que capacita a 

população a exercer e aumentar o controle sobre a sua saúde, sendo dessa forma relativa ao bem 

estar individual e coletivo (SOUZA e GRUNDY, 2004). O lixo atualmente é um dos principais 

agravantes das condições biológicas e sociais do ser humano, o qual traz riscos que afetam 

direcionalmente a saúde, sendo facilitador na proliferação de doenças e na procriação de vetores. 

As ações de promoção à saúde que envolva tal assunto mostram a importância da manifestação 

de incentivo educacional à população para que exerçam de forma ativa a influencia no ambiente 

para que resulte em um bem-estar físico e ambiental. OBJETIVOS: Relatar uma experiência 

através de uma ação de promoção à saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência do tipo descritivo com abordagem qualitativa, que buscou relatar a vivência de 

acadêmicos em uma ação de promoção à saúde. Tal ação buscou conscientizar a população a 

respeito da necessidade de se manter a cidade limpa bem como a importância da coleta seletiva 

do lixo. A coleta de dados foi realizada através de questionário onde abordava questões que 

buscava averiguar o conhecimento da população acerca da coleta seletiva de lixo do seu bairro 

bem como a respeito da reciclagem. A ação foi realizada no dia 05 de maio de 2012, na Praça de 

Cuba, encontrado no Centro Comercial da cidade, e fonte de intenso tráfego de transeuntes. Foi 

respeitada a integridade das pessoas à medida que não eram identificados nomes ou qualquer tipo 

de transcrição pessoal, sendo o propósito principal a coleta dos dados. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Através dos dados obtidos mostrou-se que a população possuía conhecimento a 

respeito da coleta seletiva de lixo do seu bairro já que 77,7% afirmaram saber o dia em que o 

carro de lixo passava na rua. Observou-se que a população não havia conhecimento sobre 

reciclagem, pois 80,36% afirmaram nunca ter realizado reciclagem. Ainda acerca dos dados 

obtidos, percebeu-se que a população possuem um pouco de conhecimento que o lixo pode causar 

algumas doenças, cerca de 13,4% afirmaram não ter noção das doenças que o lixo pode causar. 

Portanto, faz-se necessário a promoção de ações à saúde à população pelo fato de proporcionar-

lhes algum conhecimento em prol de seu autobenefício em que o cuidador e o cuidado serão o 

mesmo ser. Além de ser um benefício para profissionais e acadêmicos que idealizam e realizam 

tais ações, pois aprendem a lidar com a comunidade e a identificar os principais déficits sociais 

que podem ser trabalhados. CONCLUSÃO: Movimentos que promovem o bem-estar social e o 

incentivo ao autocuidado, além da preocupação com o ambiente em que estão inseridos é 

fundamental para que cada vez mais as comunidades tomem reconhecimento da importância de 

autopromoverem à saúde, em que o benefício estará envolto na comunidade e a cada indivíduo 

detalhadamente. 
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ADOLESCENTES EM CENA: UMA PROPOSTA MULTIDISCIPLINAR NO CAMPO 

DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

Anna Katharinne Carreiro Santiago; Thais Norberta Bezerra de Moura; Mirella Bandeira dos 

Santos; Débora Denise da Silva Miranda; Marina Maria da Costa Soares; Reyjanne Barros de 

Carvalho; Sharon Maria Torres Pinheiro. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: akcsantiago@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A prevenção e a promoção de saúde na adolescência representam desafios para 

os serviços de saúde pública. Visando preencher essa lacuna, o programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade que tem como objeto de intervenções uma 

Unidade Básica de Saúde, elegeu esse grupo como prioridade na promoção e prevenção à saúde. 

OBJETIVOS: Trata-se de um relato de experiência de um grupo de residentes multiprofissionais 

elaborado a partir de oficinas educativas desenvolvidas na escola com adolescentes, no período 

de agosto de 2012 a janeiro de 2013. METODOLOGIA: A estratégia desenvolvida baseou-se 

na criação de uma metodologia de educação em saúde para adolescentes sob o formato de 

oficinas. Com o intuito de conhecer melhor a população atendida, foi construído um grupo para 

debater temas relacionados à saúde. Em seguida, sugeriu-se a inclusão de temas a serem 

discutidos com os jovens: \"O que é ser adolescente\"; \"Sexualidade”; “Prevenção de DST/Aids 

na adolescência”; \"Drogas na adolescência\"; \"Ser homem e ser mulher na atualidade\". A partir 

disso, elaborou-se uma série de dinâmicas de grupo que facilitasse a reflexão de cada item. A 

regra básica deste processo era a de que nenhum assunto fosse discutido antes que os adolescentes 

formulassem perguntas sobre o tema e/ou relatassem alguma experiência que ilustrasse a questão 

a ser debatida. Técnicas de dramatização, audiovisuais, de trabalho em pequenos grupos, dentre 

outras foram utilizadas para fomentar a participação dos jovens e a criação de um ambiente 

favorável para o surgimento das dúvidas e suas respostas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As 

falas evidenciaram os medos e as angústias característicos dessa fase da vida, ao centrar a 

discussão no corpo e suas necessidades, as quais abarcam além das necessidades físicas, os 

aspectos cognitivos e afetivos que precisam ser desenvolvidos e respeitados. No decorrer dos 

encontros alguns conceitos e pré-conceitos que essa população possuía acerca dos temas 

abordados foram desmistificados: a definição dos papéis que a sociedade impõe por exemplo, 

muitas falas reforçaram posicionamentos sexistas ao colocar a mulher como sexo frágil e 

submisso ao homem. Muitos tinham conhecimento acerca dos sinais e sintomas acarretados pelo 

consumo de drogas, inclusive relataram contato com drogadidos. O trabalho com grupos de 

educação em saúde na atenção básica é uma alternativa ao atendimento das demandas da 

promoção em saúde na comunidade, visto que atua como espaço de construção do conhecimento 

e consciência crítica, podendo auxiliar na autonomia e empoderamento dos sujeitos a respeito das 

próprias decisões em saúde. CONCLUSÃO: Logo, as ações de saúde pública dos profissionais 

de saúde voltadas à juventude são necessárias à diminuição dos fatores de risco inerentes a esse 

grupo. 
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VIVÊNCIAS E REFLEXÕES DO VER-SUS NA FORMAÇÃO MUTIPROFISSIONAL 

 

Antônia Crissya Ximenes Farias; Francisco Valdicélio Ferreira; Tamires Alexandre Félix; Ana 

Adaurilane Rocha; Angélica Gomes Sampaio; Jose Expedito Aguiar de Sousa Filho; Mônica 

Paiva Rodrigues. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: crissya_zuca@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O VER-SUS Brasil (Vivência e Estágio na Realidade do Sistema Único de 

Saúde do Brasil) faz parte de uma estratégia do Ministério da Saúde para aproximar os estudantes 

universitários do setor saúde. A proposta é promover a integração de acadêmicos de várias áreas 

diferentes com a realidade da organização e gestão do SUS capacitando-os para atuar de forma 

multi/interdisciplinar. OBJETIVOS: Este relato de experiência busca apresentar o projeto 

ministerial VER-SUS enfatizando as contribuições da vivência para a formação multiprofissional 

de participantes no município de Sobral, Ceará. METODOLOGIA: O VER-SUS ocorreu em um 

processo de imersão teórica, prática e vivencial dentro do sistema de saúde de Sobral-CE e seus 

territórios de abrangência, com duração de 15 dias no período entre 16 a 30 de julho de 2012, de 

forma inter e multiprofissional, com a participação de 15 estudantes de graduação em diversos 

cursos. Realizamos visitas em vários equipamentos de saúde na sede municipal e em municípios 

vizinhos (Itarema, Tianguá). Nesse período, os estudantes participaram de momentos de diálogo 

e troca de experiências relacionadas às vivências de cada dia através de grupo-focal, vídeos, 

encenações teatrais, exposições dialogadas e discussões em grupo. Participaram acadêmicos da 

área de: nutrição (02), enfermagem (04), ciências sociais (02), fisioterapia (01), odontologia (01), 

farmácia (01), serviço social (01), psicologia (01), medicina (01) e engenharia ambiental e 

sanitária (01). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Vivenciamos sob regime integral as atividades 

situadas nas atenções primária, secundária e terciária dando ênfase na atenção básica e nas 

particularidades de cada profissão. Algumas atividades realizaram-se em territórios indígenas e 

movimentos sem-terra. Diariamente fazíamos uma devolutiva sobre o que observamos: 

inquietações, indignações e satisfações com a participação de um gestor do órgão visitado. A 

participação no projeto possibilitou uma troca de saberes plurais, valorizando a vivência para os 

acadêmicos de cada categoria participante. As experiências eram partilhadas em grupo com o 

apoio de facilitadores permitindo contextualizar a teoria e as revisões literárias com as ações 

observadas nos serviços visitados. CONCLUSÃO: Após as reflexões, nos tornamos profissionais 

aptos para trabalhar e atender o usuário de forma holística além de compreendermos como 

funciona o SUS, pois até então, o campo de estágio era restrito. Com o VER-SUS entendemos 

qual o papel multiprofissional junto a equipe interdisciplinar dentro do sistema de saúde mais 

especificamente na atenção primária à saúde. Foi muito proveitoso a interação com a população 

e com as demais categorias. Somente neste contexto pudemos, de fato, conhecer a particularidade 

dos serviços de saúde prestados aos usuários o que enriqueceu nossa prática acadêmica e ampliou 

nossos conhecimentos sobre saúde pública e saúde coletiva. 
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A OBESIDADE NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE: ESTUDO DE CASO NA 

ESCOLA DOM BOSCO, SANTA QUITÉRIA-CE 

 

Aurilene Correia Parente; Maria Jucilene Azevedo Gomes; Juliane Souza de Almeida; Renara 

Maria Bandeira Vieira Araújo; Railane David Alves; Sibele Pontes Rocha; Samia Maria Ribeiro. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: aurilenecparente@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença que pode ser conceituada de maneira simplificada 

como um acúmulo anormal de gordura no organismo, regionalizada ou não, levando a um 

comprometimento da saúde do indivíduo. A obesidade na criança e no adolescente pode despertar 

dificuldade de socialização, problemas emocionais e ortopédicos, devido ao excesso de peso. Nos 

jovens podem surgir dificuldades para conseguir emprego e autoestima baixa. OBJETIVOS: 

Baseado nesta informação a presente pesquisa tem a finalidade de investigar os hábitos 

alimentares dos escolares, no Colégio Dom Bosco, Santa Quitéria-CE. METODOLOGIA: 

Foram realizadas visitas ao Colégio Dom Bosco, com intuito de aplicar questionários aos alunos 

de ensino fundamental. Na coleta de dados foi utilizada uma amostragem aleatória simples, cuja 

determinação do tamanho seguiu o método para amostras de populações finitas. O estudo 

obedeceu aos princípios definidos na Resolução nº 196/961. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Demonstraram que as crianças estão com seu índice de massa corporal abaixo dos padrões 

exigidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), alimentam-se quatro vezes por dia e tem 

preferência principalmente pelo consumo de guloseimas e refrigerantes. CONCLUSÃO: Assim, 

sugere-se que a escola oriente as crianças e adolescentes sobre a importância de adotar hábitos 

alimentares saudáveis, incentivando-os a evitar o consumo rotineiro de alimentos que possam vir 

a prejudicar a saúde. 
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CONSUMO ALIMENTAR DA POPULAÇÃO DE TERESINA-PI, A PARTIR DOS 

DADOS DO VIGITEL DE 2011 

 

Cristiano Moura da Costa; Nayarad da Silveira Braga; Theonas Gomes Pereira; Ana Amélia Galas 

Pedrosa. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: cristianomouracosta@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Estudos sobre o estado nutricional dos brasileiros têm revelado uma tendência 

crescente de sobrepeso e obesidade em todas as faixas de idade. A frequência para ambos os 

indicadores aumentou em homens e mulheres adultos brasileiros, no período de 2006 a 2011. Um 

dos fatores determinantes para esse quadro é a alimentação inadequada, com ingestão de altos 

teores de gordura e açúcar e de pouca fibra. OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho é analisar 

o consumo alimentar do teresinense adulto, a partir dos dados publicados no sistema Vigilância 

de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – VIGITEL, de 

2011. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo de análise dos dados coletados pelo 

VIGITEL 2011, pesquisa anual por inquérito telefônico, realizada pelo Ministério da Saúde, para 

vigilância de fatores de risco e proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNTs. 

Participaram do inquérito pessoas com 18 ou mais anos de idade, de ambos os sexos, das capitais 

dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal. Para a seleção da população participante foi 

realizado sorteio das linhas telefônicas fixas ativas das capitais. Este trabalho descreve resultados 

para Teresina e envolve o consumo de alimentos que são protetores e dos que trazem riscos para 

o surgimento de DCNTs. No primeiro caso, analisou-se a frequência de consumo de frutas, 

hortaliças (legumes e verduras) e feijão. No segundo caso, analisou-se o hábito de consumir 

carnes com excesso de gordura e leite integral, além do consumo frequente de refrigerantes. Em 

Teresina, o VIGITEL entrevistou, em 2011, 2.000 pessoas, sendo 784 homens e 1.216 mulheres. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados apontam que 28,9% dos entrevistados 

consomem frutas e hortaliças, em cinco ou mais dias por semana, e que 19,3% consomem cinco 

ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, em cinco ou mais dias por semana. O feijão, 

considerado alimento tradicional da cultura alimentar dos brasileiros, está presente no prato de 

66% dos teresinenses entrevistados que o consomem em cinco ou mais dias por semana. Quanto 

aos alimentos que apresentam fatores de riscos, observa-se que 31% dos entrevistados costumam 

consumir carnes com excesso de gordura, 56,6% costumam consumir leite com teor integral de 

gordura e 21% consomem refrigerantes cinco ou mais dias por semana. CONCLUSÃO: Esses 

resultados indicam a ascendência do sobrepeso e da obesidade da população. Frente a essa 

realidade, ressalta-se a importância da implementação de políticas públicas para o enfrentamento 

da alimentação inadequada dos teresinenses. Para isso, deve-se considerar a seleção dos alimentos 

como um ato coletivo e para escolhê-los é importante conhecer os riscos, como o surgimento de 

DCNTs, associados ao grande consumo de gordura, presente no leite integral e na carne com 

gordura, de açúcar, nos refrigerantes, e de poucas fibras, que estão nas frutas e hortaliças. 
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AVALIAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E SUA RELAÇÃO COM O IMC EM 

MULHERES PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO 
 

Aline Erondina da Silva; Priscilla Carla Pires Rocha; Lidiane da Silva Araújo; Stefany Gomes 

dos Santos; Tiago de Carvalho; Roseane Mendes de Oliveira Silva; Débora Cristina Couto 

Oliveira Costa.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: deboraccoc@yahoo.com.br  

 

INTRODUÇÃO: A Imagem Corporal (IC) é a figura do próprio corpo formada em nossa mente, 

que pode ser alterada por vários fatores, dentre eles: econômicos, culturais, psicológicos e sociais. 

A mídia é um dos meios que tem grande influência na percepção da IC por apresentar modelos 

de corpos estereotipados como padrão de beleza ideal, gerando uma busca desenfreada pela 

perfeição física. As pessoas utilizam-se de vários métodos para conseguir o corpo desejado, sendo 

um dos mais procurados a prática de musculação, devido este proporcionar mudanças fisiológicas 

e anatômicas no ser humano e ter uma boa adesão. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi 

analisar a imagem corporal e sua relação com índice de Massa Corporal (IMC) de mulheres 

adultas em Teresina. METODOLOGIA: Foram avaliadas 100 mulheres praticantes de 

musculação, com idade entre 20-50 anos em duas academias, de atendimento exclusivo ao grupo 

feminino, em Teresina-PI. A coleta dos dados ocorreu entre os meses de fevereiro e abril de 2003. 

A percepção da IC foi avaliada por meio da Escala de Silhuetas de Kakeshita, construída a partir 

de fotos reais de sujeitos da população brasileira. O estado nutricional foi mensurado por meio da 

coleta dos dados antropométricos estatura e peso, utilizados para cálculo do IMC. Os dados foram 

analisados no programa BioEstat versão 5.0, aplicando-se os testes quiquadrado e Anova, sendo 

considerado o p < 0,05. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo mostrou que 73% das 

mulheres estão insatisfeitas e consideram-se acima do peso, 18% apresentam insatisfação por 

desejarem aumentar o peso e apenas 9% das entrevistadas estão satisfeitas, mesmo o resultado 

mostrando que o IMC médio (24,0 kg/m²) das entrevistadas está dentro da normalidade, sendo 

consideradas eutróficas (sujeitos com IMC de 18,5 a 24,9 kg/m2). Os dados estão de acordo com 

outros estudos encontrados na literatura. CONCLUSÃO: Constatou-se que as mulheres 

praticantes de musculação, nas academias pesquisadas, estão insatisfeitas com sua aparência 

física e a maioria deseja forma corporal mais magra. Este estudo apresenta uma boa validade 

interna. Sugere-se que novos estudos sejam desenvolvidos abordando outros aspectos da 

percepção da imagem corporal com o propósito de investigar a relação entre a IMC e a IC a fim 

de descobrir possíveis transtornos alimentares e psicológicos que possam influenciar de foram 

negativa na qualidade de vida das pessoas. 
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BENEFÍCIOS DA DANÇA NA TERCEIRA IDADE 

 

Igor Almeida Silva; Jefferson Rodrigues Amorim; Lígia Carvalho Figueredo; Marcos Apollo 

Costa da Silva; Nuã Edwar Vieira de Alencar; Ramon Felipe Monteiro; Jefferson Marques Sousa 

Ferreira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: igoralmeidasilva@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente o mundo passa por um processo de transição etária. Em países em 

desenvolvimento, é considerado idoso o indivíduo que atingiu os 60 anos de idade. O 

envelhecimento pode ser explicado de diversas formas. Devido às taxas de fecundidade estar 

diminuindo em ritmo acelerado desde a década de 60. As taxas de mortalidade estão diminuindo 

devido aos avanços da medicina, as campanhas de vacinação e conscientização da população e as 

melhoras nas condições de saneamento básico. Com o envelhecimento da população, a 

preocupação com a saúde cresce, pois com o passar dos anos, aumentam os riscos da ocorrência 

de várias doenças como hipertensão arterial, patologias cardiovasculares e osteopatias. A 

diminuição do nível de atividade física é uma das consequências do processo de envelhecimento 

do ser humano. A dança é uma atividade lúdica e social, realizada aos pares, considerada um 

exercício aeróbico e também uma atividade física viável por apresentar benefícios fisiológicos, 

psicológicos e sociais. OBJETIVOS: Revisar a literatura sobre os benefícios da dança na terceira 

idade. METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa sistemática de artigos nacionais e 

internacionais no período de 2003 a 2013 nos bancos de dados Bireme, Scielo e Google 

Acadêmico, onde as palavras-chaves foram “dança”, “benefícios” e “terceira idade”, tendo como 

critérios de inclusão ensaios-clínicos e artigos completos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

dança na terceira idade como atividade física, pode promover modificações no seu 

comportamento, nos aspectos físicos, fisiológicos, emocionais e sociais, possibilitando-lhes um 

envelhecimento saudável e cheio de vitalidade. Pode-se afirmar que a dança, conduzida como 

atividade física prazerosa e motivante, auxiliam os idosos na obtenção de melhor desempenho nas 

atividades de vida diária, possibilitando maior autonomia e consequentemente, prevenindo as 

doenças comuns nesta faixa etária, causadas normalmente pelo sedentarismo e pelo estresse. A 

prática da dança por idosos resulta em uma vida mais feliz, longa e ativa, fazendo com que se 

sintam mais confiantes, conseguindo administrar melhor os preconceitos que a velhice traz 

inclusive os que são gerados por elas em relação ao seu próprio corpo. CONCLUSÃO: Os 

resultados da revisão demonstram o potencial que a dança tem para melhorar as condições físicas, 

psicológicas e sociais dos idosos. Contribuindo para a manutenção da qualidade de vida e da 

autoestima na terceira idade. 
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PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR: UMA FERRAMENTA DE CUIDADO DO 

FISIOTERAPÊUTA NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Jonathan Ferreira Araújo; Rayane Mara Albuquerque de Sá Araújo; Leon Paiva Rodrigues; 

Debora Cristina Silvestre Paulino; Sangela de Souza Melo; Aristides Lima do Nascimento; Erika 

de Vasconcelos Barbalho. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jfa5@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma soma de propostas de ações 

terapêuticas articuladas, destinadas a um sujeito individual e coletivo, decorrente da discussão de 

uma equipe multidisciplinar, com apoio central, se necessário. O PTS atua em quatro momentos: 

no diagnostico, definição de metas terapêuticas, divisão de responsabilidades entre os 

profissionais de saúde envolvidos e a reavaliação. A ação do fisioterapeuta no PSF como 

movimento humano visando à saúde funcional do indivíduo na promoção e recuperação da saúde, 

prevenção de doenças e agravos e reabilitação, e o objetivo geral de sua atuação é promover a 

qualidade de vida do indivíduo, em todos os ciclos da vida tendo a integridade do movimento 

como essência e expressão desta, por meio de cinesioterapia, recursos físicos e naturais no PSF. 

OBJETIVOS: Relatar a experiência acadêmica na construção de um projeto terapêutico singular 

como ferramenta do cuidado fisioterapêutico na atenção básica. METODOLOGIA: Foi 

desenvolvida a construção de um projeto terapêutico singular na Unidade Básica de Saúde (UBS) 

do bairro Dom Expedito, na cidade de Sobral/CE, no mês de março de 2012, junto à equipe 

mínima e aos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) do serviço, durante 

a vivência na Residência Multiprofissional em Saúde da Família. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foi desenvolvido um plano interdisciplinar de tratamento para uma família com 

7 membros, escolhida pela equipe da UBS que elencou como prioritária pelo leque de 

vulnerabilidades sociais que apresentava como uso de drogas, prostituição, alcoolismo, 

hanseníase e desemprego. O momento se deu pela interrupção dos atendimentos no serviço para 

que todos os funcionários pudessem se apoderar da elaboração do projeto terapêutico. A gerente 

da unidade apresentou o caso, através da leitura do prontuário familiar e, em seguida, a equipe foi 

dívida em pequenos grupos para que cada um pudesse pontuar suas estratégias assistenciais. 

Posteriormente, os grupos se desfizeram e os planos de cuidado foram compartilhados. Ao final, 

a gerente da unidade determinou o funcionário de referência para o acompanhamento do caso, 

registrou todos os cuidados que deveriam ser desenvolvidos e nomeou os responsáveis por cada 

ação. O PTS é um instrumento fundamental para o trabalho na saúde, é um conjunto de propostas 

terapêuticas para uma pessoa ou para sua família, que nasce a partir da discussão de uma equipe 

multidisciplinar e busca atender de forma integral o indivíduo. É pactuado com o usuário a 

definição de metas e responsabilidades, sendo que é reavaliado para proceder mudanças 

continuamente necessárias. Os aspectos importantes do projeto terapêutico singular é 

compreender o sentido da doença para o usuário, conhecer as singularidades do indivíduo, sua 

dinâmica e característica, sua potencialidade e seu desejo e projeto. CONCLUSÃO: A 

elaboração deste projeto terapêutico foi importante para contribuir no crescimento técnico e 

científico do fisioterapeuta. 
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS RESIDENTES DE UMA INSTITUIÇÃO 

FILANTROPICA DA CIDADE DE PICOS-PI 

 

Aila de Oliveira Rodrigues; Josimar Mendes de Vasconcelos; Marcos Eliezer da Silva; Marília 

Oliveira Paiva de Vasconcelos; Regiane Carvalho de Sousa Oliveira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: ailarodriguesc@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O estado nutricional é imprescindível para a manutenção de um bom estado 

físico e mental. A Mini-Avaliação Nutricional (MAN)é um instrumento prático e minimamente 

invasivo, que abrange as várias dimensões necessárias à avaliação, tais como: o estado nutricional 

e de saúde, a fragilidade fisiológica e demais doenças que possam acometê-los, bem como 

autopercepção da saúde e estado nutricional, sendo, portanto, um instrumento útil quando se pensa 

em traçar perfis nutricionais. OBJETIVOS: Avaliar e identificar o risco de desnutrição e 

obesidade em adultos e idosos residentes em uma instituição filantrópica. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa com adultos e idosos de ambos os sexos. Foi realizada com 16 

indivíduos, desses, dois adultos e 10 idosos, no período de Janeiro a Abril de 2013. Deste total, 4 

foram excluídos da amostra inicial. Para avaliação utilizou-se a MAN. A avaliação 

antropométrica constou da tomada das seguintes medidas: peso, estatura, circunferência do braço 

(CB), circunferência da panturrilha (CP), prega cutânea subescapular (PCS). O peso foi aferido 

com uma balança digital da marca Avanutri modelo SF751B, com capacidade para 150 kg. Muitos 

dos idosos apresentaram-se acamados, para estes utilizaram-se, propostas por Chumlea (1998), 

as estimativas de peso (utilizando a CP, CB, AJ e a PCS). A circunferência do braço e da 

panturrilha foi mensurada por fita métrica inelástica da marca Sanny. A PCS foi aferida através 

do adipômetro da marca SkinfoldCaliper®. A altura foi avaliada com recurso de uma fita – 

métrica flexível e não elástica, fixada na parede. Nos casos em que não foi possível aferir a altura, 

efetuou-se o cálculo da estimativa da altura a partir do comprimento da perna com recurso à 

equação de Chumlea de acordo com o sexo. Na classificação do estado nutricional utilizou-se o 

Índice de Massa Corporal (IMC). Os pontos de corte utilizados foram os propostos pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) que classifica o estado nutricional de adultos em IMC ? 

18,5 Kg/ m2 baixo peso, entre 18,5 e 24,9 Kg/ m2 eutrofia, entre 25 e 29,9 Kg/ m2 sobrepeso e ? 

30 Kg/ m2 obesidade e o estado nutricional de idosos em IMC = 27 kg/ m2 Sobrepeso. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Pode-se analisar que 2 adultos com idade de 48 anos e 52 

anos, apresentaram classificação segundo IMC, respectivamente, eutrofia e pré-obeso. No grupo 

de idosos constatou que da amostra de 10 idosos restantes, 50% estão com o quadro de magreza, 

20% quadro de eutrofia e 30% com excesso de peso. Observamos diferenças estatísticas 

significativas entre os grupos, que puderam ser ocasionadas por hábitos alimentares inadequados, 

qualidade de vida, fatores psicológicos, além de outros aspectos. CONCLUSÃO: A maioria dos 

idosos avaliados apresentou-se em risco nutricional, tanto pelo estado de magreza quanto pelo 

excesso de peso. Ressalta-se ainda a necessidade da utilização de vários parâmetros para que se 

possa realizar diagnóstico nutricional preciso em idosos e adultos desta instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

167 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

PROMOVENDO A SAÚDE DE JOVENS ESCOLARES ATRAVÉS DO CÍRCULO DE 

CULTURA E DA WEB RÁDIO 

 

Ana Carla de Sousa Oliveira; Adeliane Souza Freire; Cristhian Farias Ferreira Muniz; Liduina 

Dayse Rocha Maranhão; Francisca Mayara Brasileiro Gomes; Francisca Joelina Xavier; Maria 

Adelane Monteiro da Silva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: carlaoliveira2912@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A abordagem dialógica e interativa torna-se cada vez mais interessante para os 

adolescentes. Com a idade sexual iniciando, que atualmente é crescente sua precocidade, é 

necessário alertá-los quanto às problemáticas envolvidas. Logo, é importante estimular o 

incentivo do adolescente buscar compreender sobre planejamento familiar, pois esse assunto visa 

um conjunto de ações que oferece todos os recursos, tanto recursos para a concepção, quanto 

recursos para a anticoncepção. É importante orientar os jovens quanto aos métodos 

contraceptivos, esclarecendo sobre cuidados necessários antes de iniciar a vida sexual. 

OBJETIVOS: Apresentar a vivência do Círculo de Cultura e o acesso a Tecnologia Web Rádio 

como estratégias de promoção da saúde de jovens escolares do 7° e 8° ano da Escola Padre 

Osvaldo Chaves na cidade de Sobral-CE. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência embasado no Círculo de Cultura o qual é voltado para o processo de ensino-

aprendizagem através do diálogo, buscando de forma didática e pedagógica construir 

conhecimento junto aos jovens. Este foi realizado a partir do Projeto de Extensão “Juventude em 

Ação: construindo novas práticas na promoção da saúde”. O Círculo ocorreu no dia 08 de maio 

de 2013 junto a doze jovens. Com a temática “Planejamento familiar: dialogando com jovens 

escolares” e contemplou os seguintes momentos: acolhimento, diálogo sobre a temática, avaliação 

e acesso ao programa \"Em Sintonia com a Saúde\". RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na 

acolhida os adolescentes participaram da dinâmica denominada “emboladão”, demonstrando 

interatividade e alegria entre pares e monitores. No segundo momento, aconteceu através de uma 

roda de conversa uma abordagem dialética e expositiva da temática, foi lhes apresentado um texto 

dinâmico e provocativo, com isso, inquietando-os a participar e colocar suas concepções acerca 

do assunto. Para explorar mais o conhecimento dos alunos, foi proposto uma encenação teatro 

dos adolescentes, onde foram divididos dois subgrupos para que houvesse uma discussão sobre o 

assunto, sendo estabelecido um tempo para a organização da peça. Passado o tempo os dois 

subgrupos se apresentaram de forma criativa e interativa, demonstrando sabedoria e domínio 

sobre a temática. Os grupos nomearam suas peças com os seguintes títulos: Gravidez inesperada 

e Gravidez não desejada. O terceiro momento deu-se pela avaliação do encontro onde com uma 

palavra dita pelos adolescentes, eles formariam uma história, relembrando o assunto abordado. 

No quarto momento os jovens foram estimulados a acessarem o Programa Em Sintonia com a 

Saúde veiculado pela Web rádio AJIR. CONCLUSÃO: O projeto de extensão tem possibilitado 

aos acadêmicos vivenciarem junto aos jovens ações que estimule a promoção da saúde de 

escolares. O dialogo via Círculo de Cultura e a interação via internet tem possibilitado os jovens 

aprenderem e disseminarem no espaço escolar e comunitário sobre as temáticas de saúde. O 

projeto tem fornecido também um estreitamento entre a Universidade e a Escola. 
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AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Ana Carla de Sousa Oliveira; Lia Bárbara Silva Sousa; Adeliane Souza Freire; Liduina Dayse 

Rocha Maranhão; Átilla Maria Albuquerque Machado; Nidoval Albuquerque Araújo Segundo; 

Jailson Brito Lopes Moreira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: carlaoliveira2912@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é a causa de câncer mais frequente nas mulheres. Acomete 

principalmente as mulheres por volta de 45 anos de idade, sendo raro atingir mulheres com idade 

inferior a 30 anos. A detecção precoce atrelada ao tratamento adequado irá fornecer uma melhoria 

de vida para essa mulher. Nesse sentido a enfermagem é responsável por realizar ações de 

promoção da saúde envolvendo os indivíduos e a coletividade no sentido promover a saúde e 

prevenir doenças. OBJETIVOS: Realizar educação em saúde relacionado a prevenção do câncer 

de mama aos acadêmicos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. METODOLOGIA: Trata-

se de um relato de experiência, realizado em outubro de 2012 na Universidade Estadual Vale do 

Acaraú direcionados aos acadêmicos do curso de administração, envolvendo a promoção da saúde 

e prevenção contra o câncer de mama. Utilizamos próteses de silicone para melhor demonstrar e 

entrega de folder. A abordagem grupal foi realizada através de roda de conversa, onde podemos 

explicar para os presentes sobre o auto exame da mama, a identificação dos nódulos, esclarecendo 

assim orientações acerca da mamografia, as dúvidas existentes e alertamos sobre os casos 

precoces de câncer de mama. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a ação, os universitários 

se mostraram interessados em relação à temática abordada, logo eles incluíram-se nas atividades 

propostas pelas monitoras. Vale ressaltar a participação assídua do público masculino, que 

discorreram que não sabiam que seria possível o desenvolvimento do câncer de mama nos 

homens. Posteriormente, mostraram-se dispostos a colaborar a identificar os nódulos nas próteses 

expostas e comprometeram-se a realizar o auto exame constantemente após o banho. O público 

feminino presente participou ativamente da roda de conversa. As mulheres questionaram as 

monitoras acerca da prática do auto exame e a respeito da realização da mamografia, expondo 

suas angustias relacionadas ao sentimento de dor durante o exame. Ao decorrer da roda de 

conversa percebemos que a abordagem grupal tornou-se proveitosa devido a interação de todos. 

Ao final, os acadêmicos pediram que voltássemos mais vezes para discorremos sobre outros 

assuntos, pois a temática abordada é algo que está ocasionando o maior número de morte precoce 

entre as mulheres. CONCLUSÃO: Ao final da ação, concluímos que o processo de educação em 

saúde é uma prática de grande importância quando relacionada à prevenção e promoção. 

Percebemos certa deficiência relacionada à realização de ações voltadas para a educação em saúde 

direcionadas ao grupo assistido. Acreditamos que a realização do seminário foi muito significativa 

para os estudantes, visto o interesse do público no tema abordado e a importância que os mesmos 

depositaram no encontro. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: USO DE BICOS ARTIFICIAIS E DESVANTAGENS 

DOS MESMOS PARA A PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO 

 

Ana Cristina Soares Silva; Raiana Soares de Sousa Silva; Ana Hortência Cavalcante Cardoso 

Pereira; Natália Lemos da Silva Timóteo; Joelma Sousa Lacerda; Larissa Ferreira Cavalcante 

Sousa; Jorge Malaquias Santos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: aninha_silva268@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde em parceria com o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância desenvolveu dez passos para o sucesso do aleitamento materno, dentre eles o não 

uso de bicos artificiais e chupetas por crianças amamentadas, a fim de proteger e apoiar o 

aleitamento materno e de evitar o desmame precoce. Estudos demonstram a associação entre o 

uso de bicos artificiais com algumas infecções. Autores relatam que a diferença de sucção causada 

por várias técnicas usadas ao sugar a chupeta e o seio podem influenciar negativamente no 

aleitamento materno, além disso, bebês que usam bicos artificiais tendem a reduzir as mamadas, 

consequentemente à mãe produz menos leite. Sendo assim, os hospitais que detém o título de 

Hospital Amigo da Criança, além de não usarem mamadeiras e chupetas nas suas maternidades, 

orientam as mães a evitarem essa prática após a alta hospitalar. OBJETIVOS: Relatar a 

experiência de acadêmicos de enfermagem durante um projeto de extensão em uma Maternidade 

Amiga da Criança a cerca das orientações prestadas a gestantes e nutrizes sobre o não uso de bicos 

artificiais e chupetas contribuindo para o sucesso do aleitamento materno. METODOLOGIA: 

Relato de experiência das atividades do projeto de extensão “Ações Integradas de Enfermagem 

na Promoção do Aleitamento Materno Exclusivo: Uma Abordagem Biopsicossocial” da 

Universidade Federal do Piauí. Realizado em maternidade pública de Teresina-PI, no período de 

agosto a dezembro de 2011. As atividades educativas basearam-se em conversas individuais com 

nutrizes e gestantes na qual eram prestadas orientações, a fim de que as mesmas percebessem as 

desvantagens do uso de bicos artificiais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que as 

mães referiam dúvidas, medos e preocupações estéticas ao amamentar. Outro fator citado reflete 

um traço culturalmente repassado por gerações, que refere sensações de tranquilidade 

proporcionada pelo uso de chupeta. Orientou-se sobre os benefícios advindos do aleitamento 

materno, destacando os prejuízos do uso de bicos artificiais. Após orientações prestadas, dúvidas 

sobre o amamentar foram esclarecidas, proporcionando aumento do entusiasmo e redução da 

ansiedade sobre esta atividade. CONCLUSÃO: O estudo mostrou que o uso de bicos artificiais 

envolve questões culturais, estéticas e de falta de conhecimento a cerca das desvantagens do uso 

dos mesmos, sobretudo na amamentação. 
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PROMOVER EQUIDADE EM SAÚDE NO SISTEMA DE SAÚDE DE UMA CAPITAL 

NORDESTINA: UM DESAFIO PARA O PET-SAÚDE DA UFPI 

 

Anne Karoline Rodrigues Aragão; Joseph Andrade Nery; Joelma Sousa Lacerda; Lúcia da Silva 

Vilarinho. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: annearagao1@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Equidade é um princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde (SUS) que 

significa atender o usuário de acordo com as suas necessidades, tratar os diferentes de formas 

diferentes. O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) da UFPI insere 

acadêmicos de Enfermagem, Medicina e Serviço Social em vários serviços de saúde de Teresina 

e compreende que a promoção da equidade se dá a partir de melhorias nos meios de inserção dos 

usuários no sistema (acesso) e nos caminhos percorridos por estes na busca pela resolução dos 

seus problemas (fluxo). O objetivo é criar vínculos de responsabilização compartilhada entre 

usuários, profissionais e gestores, de modo que cada cidadão seja visto no seu contexto pessoal, 

social e ambiental e que se aumente a resolutividade e integralidade nos modos de fazer saúde. 

Para que haja êxito, contudo, devem-se superar algumas dificuldades. OBJETIVOS: Relatar as 

estratégias utilizadas e dificuldades encontradas pelo PET-Saúde da UFPI na discussão sobre a 

promoção de equidade em saúde no SUS Teresina. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência construído durante participação no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET-Saúde) da UFPI. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na primeira etapa do programa 

identificaram-se algumas dificuldades para o alcance da equidade: parca inserção dos 

profissionais e gestores na realidade dos usuários; fraco vínculo entre os mesmos; pouca 

informação da população acerca da rede de serviços existentes, suas finalidades e sobre as formas 

instituídas de acesso, além de fraco controle social. Numa segunda etapa apresentaram-se algumas 

estratégias de melhoramento do fluxo dos usuários e de acesso aos serviços: palestras informativas 

nos serviços, no território e em ações sociais acerca dos serviços disponíveis na rede de atenção, 

suas finalidades, organização por nível de complexidade e eixo de atenção (atenção básica, média 

e alta complexidade, psicossocial e urgência e emergência), formas de acesso e fluxo instituídas 

e articulação com as demais redes socioassistenciais, farmacêuticas, com os serviços de apoio 

(SAMU e laboratórios) e complementares; realização de Seminários Integradores, nos quais 

estudantes, usuários, profissionais e gestores podem estreitar vínculos, conhecer as realidades uns 

dos outros e onde se buscam propostas de melhorias para o sistema municipal de referenciamento. 

As principais dificuldades são a resistência de alguns profissionais, usuários e gestores à 

participação nessas atividades, algum descrédito às informações fornecidas e greves de servidores 

municipais, que limitam a amplitude das ações. CONCLUSÃO: Embora todo o processo ainda 

esteja em andamento, já se evidenciam indícios de sensibilização de profissionais e gestores para 

as mudanças necessárias a uma boa equidade. Tem-se convicção de que a reprodução em larga 

escala deste trabalho culminaria num SUS mais equânime e resolutivo, com profissionais 

motivados e compromissados. 
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Elanny Cristina Pascôa Candeira; Cristiane Maria Pinto Diniz; Polyanna Gomes Lacerda 

Cavalcante; Ana Karine de Figueiredo Moreira.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: elannycandeira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O modelo de atenção a saúde sofreu transformações ao longo dos anos, 

passando de curativo e reabilitador para preventivo. Concomitantemente, criou-se em 1994 o 

Programa de Saúde da Família (PSF), com o intuito de desenvolver ação de promoção e proteção 

a saúde na comunidade, por meio de uma equipe multidisciplinar composta principalmente por 

médico, odontólogo, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agente de saúde, sendo que outros 

profissionais de saúde podem ser incorporados. O fisioterapeuta, quando parte desta equipe, atua 

de forma integral, desde a prevenção de doenças até a cura das mesmas. OBJETIVOS: Traçar o 

perfil epidemiológico dos pacientes atendidos pela fisioterapia em uma Comunidade no 

município de Parnaíba-Piauí e demonstrar a importância deste profissional na Equipe de Saúde 

da Família (ESF). METODOLOGIA: O estudo teve abordagem quantitativa do tipo descritiva, 

realizado no período de abril a novembro de 2010, como atividade de um Projeto de Extensão 

realizado pelo curso de Fisioterapia da UFPI, sendo coletados dados sobre a clientela assistida, 

suas características clinicas e forma de intervenção fisioterapêutica. Foram incluídos na pesquisa 

os residentes que apresentassem déficits de locomoção ou alterações respiratórias, direcionados 

pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e excluídos os que não estivessem em seus 

domicílios no momento da intervenção, ou impossibilitados de compreender as orientações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Desenvolveram-se atividades de promoção da saúde e 

reabilitação em 42 domicílios, por meio de visitas. Dentre a população selecionada, 19 eram do 

sexo masculino e 23 do feminino. Verificou-se que 18 pacientes apresentavam patologias de 

caráter neurológico, 11 de caráter ortopédico e 9 reumatológico, e 4 de patologias menos comuns, 

sendo direcionados técnicas de fisioterapia respiratória e cinesiofuncional, bem como orientações 

aos cuidadores. Diante dos resultados obtidos pode-se perceber que se faz importante incentivar 

a inserção dos acadêmicos de fisioterapia na saúde coletiva para melhor qualificação profissional 

e vivência neste âmbito. Além disso vale ressaltar que, a visita domiciliar é considerada estratégia 

imprescindível ao trabalho de atenção primária deste profissional, pois é por meio dela que se 

verifica a realidade das pessoas, suas AVDs e limitações, além desta contribuir com o 

levantamento de dados para o melhor planejamento de ações preventivas e reabilitadoras no 

contexto familiar. CONCLUSÃO: As patologias de caráter neurológico foram de maior 

prevalência, seguida por doenças que também necessitam de proteção, tratamento e reabilitação. 

Dessa forma, a nova formação de fisioterapia procura desenvolver habilidades que favoreçam a 

um perfil característico, adequado às novas propostas de atenção, principalmente como promotor 

de saúde, qualidade de vida e bem estar, caracterizando este profissional como de vital 

importância para a atenção integral às famílias assistidas. 
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PERCEPÇÃO CORPORAL E PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS ALIMENTARES EM 

ALUNOS DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI 

 

Fabio Marques Veras; Paula Dourado dos Santos; Renata Belizario de Oliveira; Rodrigo de 

Carvalho Souza; Vanessa Veras Machado; Karla Josnaína Soares Campelo. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: fabiosomphb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As complicações dos distúrbios alimentares estão relacionadas principalmente 

ao grau de perda ou ganho de peso corporal e aos métodos compensatórios utilizados pelos 

pacientes. Apesar da disponibilidade de tratamentos eficazes para essas doenças, um atraso 

importante entre o início dos sintomas e o tratamento ainda é comum. Sendo assim, o diagnóstico 

precoce desses distúrbios, bem como de suas complicações clínicas nem sempre é possível. 

Segundo Costa et al. (apud MELIN 2002), os transtornos alimentares afetam, em sua maioria, 

jovens do sexo feminino, no sexo masculino somente 10%. Quatro dos principais transtornos 

alimentares abordados como mais frequência pela mídia são, anorexia nervosa, bulimia nervosa, 

comer compulsivo e vigorexia (CORDÁS 2004), os quais iremos englobar nesta pesquisa. 

OBJETIVOS: Analisar a frequência de possíveis sintomas de transtornos alimentares e/ou 

comportamentos alimentares inadequados e avaliar a percepção corporal em estudantes do 

primeiro bloco em uma universidade privada do município de Parnaíba-PI. METODOLOGIA: 

A coleta de dados realizou-se em uma Faculdade Privada da cidade de Parnaíba-PI onde foi 

aplicada pesquisa com alunos do primeiro período dos nove cursos no turno noturno. Participaram 

desse estudo 167 alunos. A abordagem foi do tipo quantitativa, descritiva e de campo. Este estudo 

foi baseado em conhecimentos literários estudados e esboçado em um questionário aplicado aos 

alunos, tendo como base o instrumento EAT-26 e teste de percepção corporal. Através do 

questionário se definiu o perfil sócio-econômico e informações sobre a percepção corporal e 

prevalência de sintomas de transtornos alimentares. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir 

do questionário contendo 25 perguntas, definiu-se que a maioria dos entrevistados eram mulheres, 

na faixa etária de 17 e 26 anos, de classe média e alta. As perguntas eram sobre o consumo de 

alimentos light e diet, sobre o hábito de observar rótulos, de fazer dieta, de buscar informações 

sobre dietas da moda, prática de atividade física, se passavam muito tempo pensando em comida 

ou vomitavam com medo de engordar. As respostas da maioria dos entrevistados foram não, 

observando-se porém, 1% de caso de vômito após a ingestão por medo de engordar. Quanto a 

pergunta se já haviam jejuado por um dia inteiro, e se já haviam tido orientação profissional com 

finalidade de fazer dieta, ambas as respostas tiveram como maioria não. Com relação ao peso, a 

maioria respondeu que se achava médio. E se já passaram por situações que comeram demais 

achando que não conseguiriam parar, a maioria respondeu que mantinham controle sobre a 

comida. CONCLUSÃO: Não foi comprovado a existência de distúrbios alimentares, apenas um 

caso de vômito após a refeição, levando a suspeita de bulimia. Quanto aos hábitos alimentares, a 

maioria mostrou o desinteresse pelo assunto, bem como pela busca de informativos e orientação 

profissional, somado à falta de atividade física, podendo levá-los a um provável futuro diagnóstico 

de uma patologia associado a distúrbios alimentares. 
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PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA NA TERRITORIALIZAÇÃO: PROMOVENDO 

SAÚDE E EQUIDADE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Francisca Silva Rodrigues; Cecilia Fontenele de Freitas. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: francy.angelim@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A estratégia saúde da família iniciou-se como uma estratégia para mudar a 

forma tradicional de prestação de assistência, através de uma iniciativa do Ministério da Saúde, 

visando estimular a implantação de um novo modelo de atenção primária. Esta estratégia tem o 

objetivo de promover saúde almejando a integralidade da assistência ao usuário como sujeito 

integrado à família, ao domicílio e à comunidade. Entre outros aspectos, para o alcance deste 

trabalho, é necessária a vinculação dos profissionais e dos serviços com a comunidade, e a 

perspectiva de promoção de ações intersetoriais. Com a implantação da estratégia de saúde da 

família viu-se a necessidade e importância da inserção do fisioterapeuta na equipe, visando maior 

promoção e prevenção da saúde, melhorando assim a qualidade de vida. Neste contexto, 

verificou-se a importância da inserção do profissional fisioterapeuta como agente multiplicador 

de saúde, desenvolvendo suas atividades, em interação com uma equipe multiprofissional e de 

forma interdisciplinar, nas Unidades Básicas de Saúde da Família. OBJETIVOS: De acordo com 

o que foi explanado esse estudo tem por objetivo identificar as ações desenvolvidas pelo 

profissional fisioterapeuta dentro do território na estratégia saúde da família para promover saúde 

e equidade visando uma melhor qualidade de vida para os usuários, objetivando assim a 

consolidação dos princípios e pressupostos do Sistema Único de Saúde. METODOLOGIA: Na 

perspectiva de obter uma ampla revisão bibliográfica da literatura brasileira, esta pesquisa foi 

realizada a partir da busca dos termos “Estratégia Saúde da Família”, “Fisioterapia na 

Territorialização”, “Promoção da saúde” e “Equidade”, que se correlacionassem com a atuação 

do fisioterapeuta, por meio das bases de dados científicas BIBLIOTECA NACIONAL e SCIELO. 

A revisão foi realizada no período compreendido entre maio e junho de 2013. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: No estudo realizado pode-se comprovar por uma grande unanimidade dos autores 

investigados, a respeito das ações realizadas pelo profissional fisioterapeuta, dentro do território 

na estratégia saúde da família, voltada para a educação, prevenção e assistência fisioterapêutica 

coletiva e individual, o mesmo é inserido e trabalha de forma interdisciplinar, com o intuito de 

promover saúde e equidade visando uma melhor qualidade de vida para os usuários. As ações do 

fisioterapeuta não se limitam ao ato técnico, mas se expande por ações que possam, mais do que 

devolver a saúde aos indivíduos, educá-los e mantê-la, tendo, assim, um sentido mais amplo, com 

grande responsabilidade social. CONCLUSÃO: Conclui-se que torna evidente e necessário a 

realização das ações pelo profissional fisioterapeuta na estratégia saúde da família para que se 

possa efetivar um sistema de saúde universal, equitativo, objetivando a promoção da saúde, a 

prevenção de doenças, para se obter uma melhor qualidade de vida da população. 
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ANÁLISE DE RECEITUÁRIOS SUJEITOS A DISPENSAÇÃO EM UM MODELO DO 

PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL EM TERESINA, PIAUÍ. 

 

Alexandre Xavier de Lira Da Silva; Lívia Queiroz de Sousa; Maria Deusa de Sousa Neta; Kássia 

Karoline Leal Barros Gomes; Tamyres de Andrade Macedo; Mayara Ladeira Coêlho. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: alexandrexavier_@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa Farmácia Popular do Brasil faz parte de um conjunto de ações do 

Governo Federal para promover a ampliação ao acesso da população aos medicamentos essenciais 

a um baixo custo. Dessa forma, a União custeia uma parte do valor do medicamento e o cidadão 

mediante ressarcimento, outra parte. O Programa possui três modelos de unidades: o modelo 1 

trata-se das unidades que estão sob gestão da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); o modelo 2 

abrange as unidades que são estabelecidas através de parcerias da Fiocruz com estados, 

municípios, instituições e entidades sem fins lucrativos; e o modelo 3, estabelecido através de 

farmácias privadas credenciadas a disponibilizar medicamentos através do Programa, sob gestão 

direta do Ministério da Saúde, sem participação da Fiocruz. OBJETIVOS: Analisar os 

receituários dispensados pelo Programa Farmácia Popular em uma rede de farmácia privada 

(modelo 3) na cidade de Teresina, Piauí, bem como as causas da não dispensação dos 

medicamentos para os usuários. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, 

exploratório, por método de pesquisa documental, no qual foram analisadas 200 prescrições 

médicas dispensadas durante os meses de fevereiro a abril de 2013. As variáveis observadas 

foram: sexo, idade, medicamento prescrito dispensado, indicação terapêutica, forma genérica ou 

comercial e especialidade médica do prescritor. As causas da não dispensação foram classificadas 

em três categorias: (1) motivos ligados ao Programa Farmácia Popular, (2) motivos ligados ao 

usuário e (3) motivos ligados ao prescritor. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise 

evidenciou que a maioria a maioria dos usuários pertencia ao sexo feminino (64%), a maior parte 

com idade superior a 50 anos (?80%); Anti-hipertensivos (55%), hipoglicemiantes (22%) e anti-

hiperlipidêmicos (20%) foram as classes mais dispensadas, com clínicos gerais (39%), 

cardiologistas (29%), e endocrinologistas (11%) entre as especialidades médicas que mais 

prescreveram, (profissionais mais próximos das doenças alvos dos medicamentos dispensados 

para distúrbios cardiovasculares, circulatórios e metabólicos). O número de receituários com a 

denominação comercial foi mais elevado (45%), seguido da denominação genérica (35%) e de 

receituários mistos, com ambas denominações (20%). Foram relatados 78 casos de não 

dispensação de medicamento, a maior parte por motivos ligados ao Programa ou à Farmácia 

Privada, como instabilidade do sistema (43%), seguido de motivos ligados ao usuário, como 

ausência do titular da receita ou dos documentos comprobatórios (35%) e motivos ligados ao 

prescritor, como ausência do carimbo com respectivo número de classe ou endereço da unidade 

de saúde geradora da prescrição (22%). CONCLUSÃO: A análise dos receituários evidenciou 

lacunas de acesso aos medicamentos dispensados pelo Programa Farmácia Popular, o que pode 

auxiliar na implementação de melhorias a fim de evitar possíveis problemas de não dispensação 

de medicamentos. 
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IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE PAPANICOLAOU: UMA 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL 

 

Ana Cristina Soares Silva; Raila Maria Soares Silva; Ana Hortêcia Cavalcante Cardoso Pereira; 

Natália Lemos da Silva Timótio; Raiana Soares de Sousa Silva; Samya Raquel Soares Dias; 

Victor Ramill Soares. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: aninha_silva268@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical, demora muitos 

anos para se desenvolver. As alterações das células que podem desencadear o câncer são 

descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como exame de Papanicolaou), 

por isso é importante a sua realização periódica a cada três anos após dois exames anuais 

consecutivos negativos. A principal alteração que pode levar a esse tipo de câncer é a infecção 

pelo Papilomavírus Humano (HPV), com alguns subtipos de alto risco e relacionados a tumores 

malignos. OBJETIVOS: Analisar e quantificar a produção científica quanto ao exame de 

Papanicolaou no rastreamento do câncer cérvico-uterino. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão da literatura nacional caracterizada pela identificação e análise de artigos encontrados na 

BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), datados de 2009 a 2012. Os estudos foram analisados e 

selecionados de acordo com a temática abordada, aplicando-se os seguintes descritores: exame de 

Papanicolaou, câncer de colo do útero, HPV. Utilizando os descritores foram encontrados 50 

artigos, sendo avaliados na íntegra 20 destes, que mostraram em sua análise a importância da 

detecção precoce do câncer de colo do útero a partir do exame de Papanicolaou, sendo um exame 

de baixo custo, prático e adequado. Dos artigos selecionados 5 (25%) foram de 2009, 2 (10%) de 

2010, 7 (35%) de 2011 e 6 (30%) de 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos 

apontam que a população feminina não sabe que um simples exame de papanicolaou pode 

prevenir o desenvolvimento do câncer de colo do útero. Pode-se observar a falta de esclarecimento 

da população sobre os programas de prevenção, pois nem todas as mulheres realizam o exame. 

Este fator mostra a precariedade das medidas de promoção da saúde e o difícil acesso de muitas 

mulheres em realizar o exame preventivo. CONCLUSÃO: Com o estudo dos artigos pode-se 

afirmar que a produção científica brasileira tem mostrado a importância da realização do exame 

de Papanicolaou na prevenção do câncer de colo do útero evitando assim a morte de mulheres. 
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OFICINAS EDUCATIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

COM ADOLESCENTES EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE TERESINA - PIAUÍ: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: Os direitos sexuais e reprodutivos dizem respeito a muitos aspectos da vida: 

poder sobre o próprio corpo, saúde, liberdade para vivência da sexualidade, maternidade e 

paternidade, e aos acordos para a vida em sociedade e à cidadania. Homem e mulher têm direito 

de obter informação e acesso a métodos para a regulação da fecundidade, assim como receber 

serviços adequados de atenção à saúde que permitam gravidez e partos sem riscos. Na 

adolescência, a vivência da sexualidade torna-se mais evidente e, por vezes, manifestasse através 

de práticas sexuais inseguras, podendo se tornar um problema devido à falta de informação, tabus 

ou pelo medo de assumi-la. Na prática de oficinas sobre saúde reprodutiva em escolas o êxito das 

ações e a consolidação de políticas públicas de prevenção e promoção à saúde, em processo 

planejado e participativo, dependem do compromisso de gestores, profissionais de saúde e 

educação e da participação ativa dos estudantes e de toda comunidade escolar, resgatando-se a 

história e as singularidades da realidade local. OBJETIVOS: Em vista das lacunas de informação 

no que tange educação sexual uma fase que se torna muito vulnerável é a adolescência e na 

tentativa de minimizar os efeitos danosos da falta de informação em respeito foi proposta, no 

decorrer da disciplina de Saúde Reprodutiva do Curso de Bacharelado em Enfermagem da 

Universidade Federal do Piauí (Campos Ministro Petrônio Portela), uma atuação promovendo 

oficinas no âmbito escolar. METODOLOGIA: As aplicações das oficinas ocorreram no mês de 

outubro e novembro de 2012, em uma Escola Municipal de Teresina (PI), com alunos do 9º ano 

das turmas C e D. Primeiramente foi feito uma dinâmica de integração do grupo. Em um segundo 

momento foram trabalhadas as oficinas nas temáticas: mudanças pubertárias, planejamento 

familiar e contracepção, gravidez na adolescência e papel das instituições de educação e saúde na 

prevenção de DST. Para encerrar as atividades do dia era aberto espaço para dúvidas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A temática Saúde Sexual e Reprodutiva é algo que gera 

curiosidade e interesse nos adolescentes. Com a aplicação das oficinas esse interesse foi 

encaminhado à resolução de dúvidas, aquisição de conhecimento e responsabilidade no que diz 

respeito à sexualidade. A experiência de ministrar oficinas foi enriquecedora e surpreendente. 

Surpreendente por não se passar pela imaginação do aluno que além de ensinar ele aprende, que 

o público com quem lida às vezes tem um amadurecimento enorme, e até aqueles alunos mais 

inquietos contribuíram para o bom desenvolvimento das oficinas. CONCLUSÃO: Todo o 

aprendizado teórico que se tem acerca de saúde sexual e reprodutiva foi posto em prática. 

Algumas dúvidas chegaram a constranger o acadêmico, por abordar algo tão sério e complexo 

para um público, aparentemente, jovem e imaturo. Toda a experiência e troca foi válida, 

importante e coerente. 
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A VIVÊNCIA DA GRADUAÇÃO SANDUÍCHE EM ENFERMAGEM: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: Diante de inúmeras transformações físicas, e sociais que vem acompanhando 

o homem enquanto integrante de uma sociedade que vive a globalização e suas consequências Os 

países em desenvolvimento são os que mais sofrem com consequências negativas da globalização, 

das diversidades e iniquidades do desenvolvimento e das consequências da reforma do setor de 

saúde, contrastando esta realidade com novos avanços, como o progresso no conhecimento, a 

tecnologia e a participação dos enfermeiros nas decisões políticas de saúde. OBJETIVOS: Este 

artigo visa a exposição das atividades realizadas durante o intercâmbio e dos resultados obtidos 

mais significativos. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência sobre os resultados 

das atividades e experiências realizadas pela bolsista por oportunidade do Programa Ciências sem 

Fronteiras, no período de um ano, desenvolvido pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: No primeiro semestre, a participação como ouvinte da 1ª 

Jornada Estatal de Intervenção Social em Saúde Materno-Infanto-Juvenil no Hospital San Juan 

de Díos (Barcelona), foi bastante gratificante. Além do conhecimento adquirido a partir do 

trabalho dos profissionais deste hospital, foi possível, junto aos demais participantes, elaborar 

propostas e discutir os resultados já apresentados, também repensar estas intervenções 

contextualizadas à saúde brasileira. Em outra ocasião, segundo proposta de uma professora de 

gerontologia, Esperanza Ballesteros Perez, foram realizadas visitas técnicas aos Centros de Saúde 

e instituições comunitárias do Sistema de Saúde da Catalunha e visitados na rede de Hospitais de 

Bellvitge: a Unidade de Agudos, UFISS Geriátrica (Unidade Funcional Interdisciplinar Socio-

sanitária), Hospitalização à Domicílio do Hospital; no Centro sociosanitario de Bellvitge: PADES 

(Programa de Atenção Domiciliar e Educação Sanitária), CAP (Centro de Atenção Primária); e 

em Hospitalet de Llobregat: Centro de longa estada, Centro de Convalescência, Hospital de dia. 

A finalização destas visitas resultou na elaboração de um texto em forma de noticiário relatando 

a experiência. Como experiência complementar, desenvolveu-se um estudo sobre 

Envelhecimento Ativo segundo proposta do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo a partir dos 

trabalhos desenvolvidos em Saúde do Idoso. CONCLUSÃO: Por meio deste passo significativo, 

ampliam-se os horizontes cognoscitivos e tecnológicos de um país, haja vista serão os estudantes 

o futuro do mesmo, serão eles os empreendedores de novas tecnologias, sistemas organizativos, 

e demais grandes e novos benefícios. 
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É POSSÍVEL DIAGNÓSTICAR A DOENÇA RENAL CRÔNICA PELA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMILA 
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INTRODUÇÃO: Doença renal crônica (DRC) está associada à mortalidade em pacientes 

hipertensos bem como progressão para insuficiência renal. Intervenções da estratégia Saúde da 

Família no controle pressórico bem como medidas educativas e diagnóstico precoce da Doença 

Renal Crônica (DRC) podem retardar a progressão da enfermidade. OBJETIVOS: analisar 

estudos que abordem a doença renal e sua detecção pela Estratégia Saúde da Família 

METODOLOGIA: pesquisa bibliográfica de artigos publicados na Biliblioteca Virtual em 

Saúde utilizando descritores: hipertensão; insuficiência renal; prevenção primária; saúde da 

família incluindo recorte temporal de 2007 a 2012 referente à doença renal crônica e 

posteriormente selecionou-se e categorizou-se tais estudos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

foram localizados 172 artigos e selecionados dez, conforme critérios adotados e apresentados em 

três categorias: fatores de risco para doença renal crônica; prevenção e progressão para doença 

renal crônica; papel do médico e do enfermeiro na saúde da família CONCLUSÃO: há 

necessidade de políticas mais efetivas de saúde pública na detecção precoce da doença renal de 

modo a promover saúde, prevenir e retardar a progressão desta doença com potencial de 

morbimortalidade. 
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CUIDANDO DESDE CEDO DE FUTUROS CIDADÃOS: A ATUAÇÃO DO PROJETO 

PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL COM MULHERES EM PERÍODO 

GESTACIONAL 

 

Antônio Pergentino Nunes Neto; Fernanda Barreto Coelho; Madeline de Oliveira Leitão; Barbara 

Betty de Lima; Alanna Ratis da Siva Santos; Bruna Gonçalves Bezerra de Meneses; Maria Renir 
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E-mail: pergentinonunes@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Na prática odontológica, a abordagem de pacientes que estão em período 

gestacional é um assunto que suscita controvérsias, havendo uma grande diversidade de opiniões 

na área odontológica em como realizar um tratamento seguro nessas pacientes. O Projeto 

Prevenção em Saúde Bucal e Integração Ensino Serviço no Sistema Único de Saúde (SUS) é um 

projeto que atua com atividades preventivas e educativas que visam desenvolver o autocuidado 

das pessoas. O principal campo de atuação do projeto é o Centro de Desenvolvimento Familiar 

(CEDEFAM). Nesse local, as gestantes contam com ações interdisciplinares nas áreas de 

Enfermagem, Odontologia e Educação Física. OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho é 

apresentar a atuação dos acadêmicos de Odontologia participantes num projeto de extensão que 

tem as gestantes como um dos públicos-alvo. METODOLOGIA: As ações de promoção em 

saúde bucal voltadas para esse público acontecem semanalmente e contam com instrução de 

higiene bucal, evidenciação de placa bacteriana, autoavaliação da saúde bucal, escovação e uso 

do fio dental supervisionados e distribuição de kits de higiene oral. Em seguida, realiza-se um 

levantamento de necessidades, onde se define um plano de tratamento clínico e acompanhamento 

individualizado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Grande parte das gestantes atendidas pelo 

projeto apresentam dificuldades em realizar uma eficiente higiene oral, fato evidenciado pela 

quantidade de placa bacteriana, lesões de cárie e presença de inflamação gengival. Essa situação 

predispõe essas mulheres ao surgimento de odontalgias e outras condições dolorosas. Outro dado 

observado é a falta de conhecimento sobre a própria saúde bucal que é evidenciada durante a 

autoavaliação. CONCLUSÃO: Conclui-se, portanto, a importância social desempenhada pelo 

projeto na promoção e manutenção da saúde de mulheres em período gestacional e a importância 

desse tipo de vivência na formação dos acadêmicos de Odontologia que participam do projeto. 
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INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adolescência compreende 

a faixa etária entre 10 e 19 anos e o Ministério da Saúde define “a adolescência como a etapa da 

vida que é compreendida entre a infância e a fase adulta, marcada por um complexo processo de 

crescimento e desenvolvimento biopsicossocial”. A cada ano, três milhões de brasileiros entram 

na adolescência, atualmente, 30 milhões de jovens estão nessa fase da vida. Destaca-se ainda o 

grande número de novas infecções pelo HIV que estão ocorrendo na adolescência, demonstrando, 

assim, a vulnerabilidade desses jovens. OBJETIVOS: Este relato de experiência se refere a um 

trabalho realizado durante o Estágio Curricular II de Enfermagem da Faculdade Santo Agostinho 

(FSA) em 2012, que teve por finalidade realizar uma oficina de prevenção de DST’S/AIDS em 

um serviço de Serviço de Assistência Social e Cidadania - SASC/ Centro Educacional Feminino 

para adolescentes infratoras, em Teresina, servindo como um momento de conhecimento 

compartilhado. METODOLOGIA: O trabalho foi desenvolvido no dia 10 de Novembro de 2012, 

no turno da manhã no Centro Educacional Feminino, para as 7 meninas internas. As oficinas 

foram o método de escolha por sua proposta de aprendizagem compartilhada, por meio de 

atividade grupal, com o objetivo de construir coletivamente o conhecimento. As palestras 

trabalhadas propiciaram um momento para a reflexão de todo o conteúdo, servindo como espaço 

propício para a auto-reflexão sobre os assuntos debatidos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Com a participação de todas as adolescente internas do Centro Educacional, bem como 

instrutores, pedagogas, colaboradores e a diretora do local, pôde-se explorar os temas propostos 

para as oficinas: “Sexualidade Saudável e Métodos Contraceptivos”, “DST’S – como preveni-

las” e “HIV/AIDS”, ministradas pelas estagiárias e membros da equipe de saúde. As oficinas 

foram implementadas segundo metodologia participativa (baseada em técnicas lúdicas, vivências 

e dinâmicas de grupo), pela qual pôde-se observar o pouco preparo sobre prevenção em 

DST/AIDS das adolescentes, bem como o baixo nível de conhecimento teórico da AIDS. Pôde-

se ter conhecimento, também, que a maioria já havia iniciado a vida sexual e da realização de 

prática sexual sem preservativo, mas houve o alcance dos objetivos e uma boa compreensão dos 

assuntos abordados. CONCLUSÃO: Enfim, as oficinas foram gratificantes para cada acadêmica 

que pode atuar nas atividades educativas no campo de estágio, mas pondera-se que há necessidade 

de implementação de processo educativo sobre as DST/AIDS, neste sentido, as oficinas 

representaram o ponto inicial de um processo a ser complementado não só pelo Centro 

Educacional, como pela família, pela escola e por políticas sociais voltadas para os jovens. 
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INTRODUÇÃO: É na escola que as crianças e jovens passam a maior parte do seu tempo, por 

isso a alimentação escolar é de suma importância. Então, deve-se estar atento ao tipo de alimento 

consumido pelas crianças nas dependências das escolas, prevenindo, assim, a ocorrência de 

obesidade infantil e tornando a vida dessas crianças mais saudável. OBJETIVOS: Apresentar 

revisão de literatura sobre a qualidade do lanche oferecido nas escolas e a sua relação com a 

prevalência de obesidade em crianças em idade escolar. METODOLOGIA: Realizou-se uma 

revisão de literatura de forma sistemática, na base de dado Biblioteca Virtual em Saúde – BVS 

dos artigos publicados no período entre 2008 a 2013, em português e àqueles com texto completo. 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: lanche saudável. escola. obesidade. crianças. 

Encontrou-se 28 artigos e 4 monografias. Os artigos foram pré-selecionados a partir da leitura do 

resumo. Restaram 10 artigos e uma monografia que obedeciam aos critérios, sendo então lidos na 

íntegra e analisados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os trabalhos foram agrupados em 3 

temáticas: 1 - composição das lancheiras; 2 - merenda escolar; 3 - qualidade dos alimentos 

oferecidos pelas lanchonetes. Depois da análise dos artigos selecionados foi verificado em 2 

artigos que a análise das merendeiras ou lanches trazidos de casa, evidenciaram a presença de 

alimentos considerados não saudáveis segundo o PNAE; além disso, em 6 artigos foi verificado 

uma má qualidade nutricional da merenda escolar oferecida às crianças da rede pública de ensino, 

revelando refeições com baixa quantidade de frutas, verduras e legumes; por fim, 7 estudos 

mostraram dados com números elevados de alunos que se alimentam em lanchonetes e cantinas, 

muitas vezes havendo a substituição de merenda escolar, quando se trata de instituição pública, 

pelos produtos oferecidos na cantina, que geralmente são doces/guloseimas, biscoitos, pipoca e 

salgados. Estudos buscam mostrar a relação entre a alimentação escolar e a obesidade, e pôde-se 

verificar, a partir dos resultados, uma unanimidade em relação ao padrão baixo de qualidade dos 

alimentos consumidos por estudantes. CONCLUSÃO: Segundo a análise dos artigos do trabalho, 

concluiu-se que a merenda escolar assim como os lanches levados de casa para as escolas por 

indivíduos da fase infanto-juvenil não se mostram de fato saudáveis como deveriam, favorecendo 

o aumento da obesidade em crianças em idade escolar. É preciso ainda, uma maior quantidade de 

estudos para que se possa mensurar em qual proporção a nutrição escolar pode levar a obesidade, 

visto que outros fatores também devem ser analisados. 
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença de natureza 

multifatorial, muitas vezes assintomática, altamente prevalente na população e importante fator 

de risco para doenças cardiovasculares. Apesar de conhecidos os diversos meios de prevenção e 

controle da HAS, estes ainda configuram-se como um desafio para a Saúde Pública. Estudos tem 

mostrado a dificuldade de adesão ao tratamento como entrave ao controle dos níveis pressóricos 

dos hipertensos e apontado para a associação entre aumento da prática de atividade física e 

redução de mortalidade geral por doenças crônicas não transmissíveis. A pertinência desse estudo 

dá-se na magnitude da HAS e a possibilidade de controle com adoção de práticas saudáveis, 

adesão ao tratamento, vivência em grupo e, consequente, melhora da qualidade de vida. 

OBJETIVOS: Relatar a experiência da prática de atividade física dos hipertensos de uma 

comunidade localizada em um município cearense. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência de um grupo criado pela equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) para os 

hipertensos cadastrados no HIPERDIA, intitulado Vivendo com Saúde. O contexto dá-se na 

comunidade Bonfim, localizada na zona rural de Pacoti-Ce. O grupo iniciou-se em Outubro de 

2006, e a experiência aqui descrita até Dezembro de 2009, com o total de 25 participantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A utilização do espaço multiprofissional da Estratégia Saúde 

da Família para a Promoção de Saúde é uma importante ferramenta na efetivação de ações 

educativas para proporcionar melhor qualidade de vida. Neste relato são feitas descrições da 

experiência voltadas à promoção da saúde do grupo de hipertensos. Primeiramente, eram 

realizadas atividades de educação em saúde com diversas abordagens. Seguido a isso, em parceria 

com fisioterapeuta do município fazíamos exercícios de alongamento e caminhada. A pressão 

arterial dos participantes foram verificadas antes e após os exercícios. Embora ainda não estejam 

totalmente compreendidos, os mecanismos que ligam a atividade física à prevenção e ao 

tratamento de doença envolvem principalmente a queda da pressão arterial e melhora da 

capacidade respiratória dos hipertensos. Nas consultas de enfermagem e médica percebíamos 

assiduidade, maior adesão ao tratamento e melhor controle dos níveis pressóricos daqueles 

participantes do grupo. A maioria relatou melhora das queixas de cefaléia, dores musculares, 

artralgia, insônia e sensação de bem-estar proporcionado pela atividade física. CONCLUSÃO: 

Ao ser incentivada a prática de atividade física percebemos a importância do espaço da ESF para 

promover a vivência em grupo, ações de educação em saúde focada em práticas preventivas, como 

a incorporação dos exercícios em suas rotinas, o que proporcionou a redução de faltosos às 

consultas e facilitou a adesão ao tratamento medicamentoso e melhora da auto-estima e bem-estar 

dos hipertensos do Vivendo com Saúde. Para tanto é de suma importância a sensibilização da 

comunidade e equipe multiprofissional para participação das atividades desenvolvidas. 
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INTRODUÇÃO: Os produtos de origem animal estão sujeitos a contaminação microbiana a 

partir de várias fontes, sendo que o próprio animal contribui com os organismos patógenos ou 

deteriorantes. A carne por ser um alimento muito perecível, necessita da utilização de métodos de 

conservação eficientes e eficazes, especialmente após o abate do animal. É sabido que as 

enfermidades causadas por alimentos contaminados têm como principais transmissores os 

manipuladores, equipamentos e utensílios mal higienizados. A carne, particularmente, é exposta 

a contaminações em todas as fases do seu processamento tecnológico principalmente nas 

operações em que é mais manipulada e sempre que não são tomados cuidados especiais com o 

condicionamento da atmosfera em volta dela. Todas as etapas de qualquer processo produtivo na 

manipulação de alimento, a higiene é crucial. OBJETIVOS: Diante da problemática do comércio 

de carne, este trabalho tem por objetivo propor a avaliação das condições higiênicas e da 

comercialização de carnes nos estabelecimentos de Bom Jesus. METODOLOGIA: A pesquisa 

foi desenvolvida no mês de junho de 2013, no município de Bom Jesus, localizado ao sul do 

Estado do Piauí. Foi realizada uma (1) visita técnica em Dezesseis (16) estabelecimentos que 

comercializam carne no município, durante a qual foi aplicado um roteiro de inspeção destinado 

a obtenção de informações pertinentes às condições higiênico-sanitárias de comercialização do 

produto nos referidos estabelecimentos. Os pontos de avaliação foram: as condições de entrega 

das carnes nos açougues, a estrutura física dos estabelecimentos, as condições de armazenamento 

das carnes, a higiene dos manipuladores e dos utensílios. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

partir das visitas realizadas aos estabelecimentos, pôde-se verificar que todos os estabelecimentos 

visitados, de alguma forma, estão em desacordo com o que a legislação determina, o que 

compromete demasiadamente a saúde do consumidor. Os animais são abatidos geralmente no 

mesmo dia da comercialização. Cerca de 60% dos comerciantes relatam que armazenam a carne 

sob refrigeração após o abate, porém outros 40% permanecem com as carnes penduradas em 

ganchos ou em carros na temperatura ambiente. Vale ressaltar que 100% dos comerciantes 

indicaram que a carne abatida é transportada por carros e caminhonetes até o local de venda. 

Segundo 80% dos comerciantes, não há a presença de fiscalização no local do abate. 

CONCLUSÃO: Todos os estabelecimentos visitados ferem, de algum modo, os princípios da 

segurança alimentar, especialmente no que diz respeito ao abate dos animais. Sendo assim, de 

acordo com os resultados obtidos, pôde-se verificar, que há a necessidade de uma rigorosa 

fiscalização, por parte da vigilância sanitária, aos abatedouros e aos estabelecimentos 

comercializadores de carnes, como forma de minimizar os riscos à saúde do consumidor. 
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO E DA MARCHA EM IDOSOS FISICAMENTE 

ATIVOS 

 

Liduina Joyce Prado Linhares; Márcia Maria Gomes Sá; Haline Braga Parente; Ana Patricia de 

Oliveira Sousa. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: h.fisio_02@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Estudos anteriores têm mostrado que o processo de envelhecimento está 

associado a modificações no padrão da marcha e no equilíbrio, em função de um deslocamento 

não intencional, o desequilíbrio corporal pode resultar em quedas. A análise destas funções 

motoras contribui para identificar situações de risco para quedas que representa um grave 

problema de saúde pública OBJETIVOS: O objetivo deste estudo é avaliar o equilíbrio e a 

marcha em idosos fisicamente ativos em relação à prevalência de quedas, como também conhecer 

os fatores que desencadeiam esse fator de risco. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

quantitativo e transversal realizado com 50 idosas, com idade entre 60 a 89 anos, participantes de 

um Grupo de Atividades Físicas para terceira idade em Fortaleza-Ce. Foram pesquisados dados 

sóciodemográficos, tempo de atividade física e o equilíbrio e a marcha pela escala de Tinetti. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que entre as variáveis sócio demográficas a idade 

foi a única que mostrou associação estatística com o equilíbrio (p=0,001), a marcha (p=0,044) e 

a pontuação total (p=0,001), sugerindo que estas alterações decorrem do processo de 

envelhecimento. Quanto ao tempo de atividade física, este não foi significante em relação às 

pontuações do equilíbrio (p=0,645), marcha (p=0,463), pontuação total (p=0,866). 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a idade avançada favoreceu a um maior risco de quedas, mesmo 

diante de um maior tempo de atividade física praticada pelas participantes. A partir desses 

resultados, recomenda-se a inserção do fisioterapeuta na equipe de profissionais da saúde que 

lidam com os idosos, visando desenvolver estratégias educativas quanto à prevenção de quedas, 

mudanças ergonômicas no ambiente, além da intervenção para o treinamento especializado do 

equilíbrio. 
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RELAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR E DA MOBILIDADE DE CAIXA TORÁCICA 

EM IDOSOS ATENDIDOS EM UM CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA CIDADE 

DE FORTALEZA/CE 

 

Ana Patricia de Oliveira Sousa; Haline Braga Parente.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail:h.fisio_02@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A população idosa vem crescendo consideravelmente com o passar dos anos, 

aumentando assim a expectativa de vida, com isso vão surgindo diversos problemas decorrentes 

ao processo de envelhecimento, em especial, alterações no sistema respiratório, o que geram 

consequências enormes quanto à respiração causando uma redução da capacidade pulmonar. 

Diante do exposto surgiu o interesse das pesquisadoras de examinar comparativamente essas 

alterações. OBJETIVOS: O presente estudo teve como objetivo analisar a relação da função 

pulmonar e da mobilidade da caixa torácica em idosos atendidos em um centro de saúde da família 

em Fortaleza/Ce, através da espirometria com o Espirometro Respiradayne II Plus, verificando 

também a capacidade vital forcada (CVF), o índice de Tiffeneau e a cirtometria torácica, bem 

como, comparar a função pulmonar e mobilidade da caixa torácica entre mulheres e homens, 

sedentários e ativos. METODOLOGIA: Esse estudo é do tipo descritivo, analítico e 

intervencionista e foi realizado no Centro de Saúde da Família Alarico Leite na cidade de 

Fortaleza- Ce. A população contemplada foram 30 idosos voluntários com idade entre 65 e 75 

anos que não possuíam patologias respiratórias e neurológicas residentes em Fortaleza possuintes 

de prontuários atualizados neste Centro de Saúde da Família, onde foram excluídos aqueles com 

distúrbios cognitivos. Os dados foram comparados através de análise estatística, sendo 

significante quando p<0,05. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados no estudo foram 

que os homens idosos tiveram uma maior mobilidade de caixa torácica e uma maior capacidade 

da função pulmonar comparado as mulheres idosas. Em relação a idosos ativos e sedentários não 

houve diferença estatisticamente significante na cirtometria. Segundo Santos, Baltieri e Furlan 

(2011), os homens também apresentaram uma expansibilidade torácica maior, comparado com as 

mulheres. Ao analisar os indivíduos que praticam ou não atividade física observamos que o idoso 

ativo apresenta uma melhor capacidade da função pulmonar comparado ao sedentário, já o estudo 

de Ruivo et.al (2009), as mulheres idosas obtiveram um percentual de 25,62% e os homens idosos 

22,45%, o que difere dos resultados obtidos no estudo. CONCLUSÃO: Conclui-se de acordo 

com a amostra que o idoso possui limitações significantes quanto a sua função pulmonar e 

mobilidade da caixa torácica, sendo o sexo feminino o mais prejudicado quando comparado ao 

sexo masculino, onde o incentivo a pratica de atividade física se torna essencial através dos 

resultados para uma melhor qualidade de vida dessa população, tornando assim a prática regular 

da atividade física uma das principais intervenções para a melhoria da saúde pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

186 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO IDOSO NO PERÍODO DE INTERNAÇÃO 

HOSPITALAR 

 

Joice Kelly Santos Araujo. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: kelly.sa1000@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A população idosa, de um modo geral é um grupo que exige cuidados especiais 

no âmbito hospitalar e a promoção ao idoso pelos profissionais de enfermagem, em seu período 

de internação devem ter como objetivos oferecer assistência, assessorar, orientar e avaliar o idoso 

e as ações relacionadas à sua saúde, saber identificar os casos em prioridade e executar bons 

procedimentos a fim de garantir eficácia ao tratamento. OBJETIVOS: Esta pesquisa objetivou, 

diante de tal fato, avaliar e analisar o conhecimento dos profissionais de enfermagem, sobre os 

procedimentos técnicos e assistência ao idoso no leito hospitalar no Hospital Municipal Rui 

Bandeira no município de Vitorino Freire – MA, nos meses de Setembro a Outubro de 2012. 

METODOLOGIA: Realizou-se um estudo analítico – descritivo, que teve como propósito 

observar, descrever, explorar, classificar e interpretar aspecto de fatos ou fenômenos, com 

abordagem quanti – qualitativa, classificada quanto aos objetivos como uma pesquisa 

bibliográfica com base em livros, artigos, revistas e sites especializados no assunto; documental 

apoiada em prontuários de pacientes envolvidos na pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram entrevistados todos os profissionais da área de enfermagem, em relação ao grau de 

escolaridade o número de técnicos (74%) supera o de nível superior, e a cerca de 40% dos 

profissionais ganham apenas um salário mínimo; 73% dos entrevistados tem o devido 

conhecimento a cerca da portaria GM/MS n°. 2.414 de 23 de março de 1998, e 60% a cerca do 

regimento interno, normas e rotinas específicas para serem aplicadas ao público idoso do hospital; 

sobre orientações técnicas para o ato de cuidar do idoso durante seu período de internação, 93% 

detém do conhecimento necessário para tal ato e dos procedimentos iniciais adotados pela 

instituição ao receber um cliente da terceira idade constatando-se que 34% deles são classificados 

como de rotina. CONCLUSÃO: Verificou-se que os profissionais de enfermagem entrevistados 

não receberam orientações ou normas específicas da direção do hospital para o atendimento ao 

idoso e 33% afirmam que as principais preocupações do atendimento estão relacionadas a 

orientações aos familiares de pacientes sobre os procedimentos adquiridos. Convém, portanto, 

que ainda há certa dificuldade entre os profissionais de enfermagem sobre a assistência ao idoso 

que ainda podem ser corrigidas através de conscientização, incentivo e qualificação profissional. 
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VER-SUS (VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE) PARA A FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL-MS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Layza Sá Rocha. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: layza_rocha@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Numerosos são os acadêmicos que se queixam de não saber o real 

funcionamento do SUS, sua gestão, atividades, objetivos e abrangência ressaltando que uma das 

causas para esse despreparo pode estar relacionada ao mau desenvolvimento de atividades 

práticas. Na busca de completar esse espaço, surge o VER-SUS que segundo a Coordenação 

Nacional do VER-SUS - Rede Unida é uma iniciativa do MS, que surgiu da necessidade de 

inserção dos estudantes na gestão do SUS. Pretende estimular a formação de trabalhadores para 

o SUS, comprometidos eticamente com os princípios e diretrizes do sistema e que se entendam 

como agentes políticos e sociais, capazes de promover transformações. OBJETIVOS: Descrever 

a vivencia cerca do trabalho multiprofissional frente à proposta do programa. METODOLOGIA: 

Seleção realizada on-line, perante a um formulário do qual dentre os critérios de inclusão, 

destacam-se: dispor de tempo integral durante a realização, estar dispostos a fazer intercâmbio 

interestadual e ser universitário. O estágio ocorreu na capital e interior, dos dias 15 a 23 de março 

com despesas custeadas pelo Ministério. Após cada dia foi feito um portfólio relatando o que viu 

e aprendeu e anexar na sua página do site do VER-SUS. Os locais visitados foram: SESAU, UPA, 

UBS, CAPS II, CCZ, Hospital Santa Casa, NASF Seminário (Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família), UBSF, CEDIP e a CER conveniado a APAE. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Durante toda a vivência foi deparado com vários cenários e realidade perpassando pela atenção 1 

0 ,2 0 e 3 0 além da gestão. Conseguiu se adquirir maior conhecimento sobre o que é e como 

funciona o SUS além de verificar que embora ele seja relativamente novo caminha rapidamente 

e busca o multiprofissional de forma interdisciplinar pressupondo novas formas de 

relacionamento, no que diz respeito à hierarquia institucional, à gestão, à divisão e à organização 

do trabalho visando o paciente. CONCLUSÃO: O VER-SUS, como meio de aprendizagem, 

desperta o contato com o novo, a sensação de incômodo perante aos problemas encontrados e 

desperta desejo de ação de cada participante no seu processo de formação. O acúmulo de 

vivências acaba por produzir estímulos e mudanças na visão dos estudantes nos transformam e 

enriquece como sujeitos, e como profissionais críticos, pois os conhecimentos vão além dos 

encontrados nos livros e professores. Através do VER-SUS MS percebi que o Sistema Único não 

é apenas erros, pois vivenciei que a determinação e união da equipe de frente, é combustível 

fundamental para o funcionamento de qualquer unidade de saúde presente no sistema. Consegui 

perceber qual a perspectiva pros novos profissionais que estarão aderindo ao sistema e quais as 

reais dificuldades em cada setor contribuindo na perspectiva interdisciplinar e intersetorial. 
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A ESF E O ACOLHIMENTO: UM CAMINHO PARA A HUMANIZAÇÃO 

 

Lorrania Maria Sousa Bezerra; Lécio Milano Sousa Bezerra; Suwyanny Mary Sousa Bezerra; 

Maria Rosilânia Magalhães Chaves; Alessandra Mária de Sousa Fernandes; Thaisa Bezerra e 

Silva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: lorraniabezerra@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Estratégia de Saúde da Família (ESF) baseia-se na prevenção da doença e 

na promoção da saúde, é base na saúde pública. Um de seus princípios doutrinários é a 

integralidade. Nesse contexto, uma das principais ações para a humanização da atenção é o 

Acolhimento, escutar o usuário e suas queixas e na responsabilização pela resolução, o dar 

respostas às necessidades de saúde da população. Avaliando o acolhimento na ESF como 

tecnologia fundamental para a organização da APS e melhoria da saúde da população, ele surge 

como “ponto-chave” na sua estrutura tecno-assistencial. OBJETIVOS: Analisar o Acolhimento 

na UAPS como um marco importante na humanização dos serviços de saúde e sua contribuição 

para a qualidade desses serviços, enfocando os conhecimentos já produzidos sobre o tema, 

resultando na melhoria das condições de saúde da população assistida, assim consolidando o SUS. 

METODOLOGIA: Este estudo trata de uma revisão de literatura, para a qual foram utilizadas 

publicações da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados Lilacs, Medline e SciELO. 

Para a consulta nestas bases de dados foram utilizados os descritores acolhimento e programa de 

saúde da família, chegando-se a 58 referências. Dados os objetivos do estudo, foram excluídas as 

teses, monografias, referências que não continham texto completo, que não abordavam assuntos 

referentes ao PSF e a equipe multiprofissional, além daqueles que se repetiam, resultando na 

seleção de 16 artigos para análise crítica. Todos os artigos são da literatura nacional e foram 

produzidos no período de 2006 a 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Todos os artigos 

apontaram pontos positivos e negativos na forma como está organizado o acolhimento, tanto na 

parte estrutural como na parte de pensar esse processo, identificou-se como problema a questão 

de infra-estrutura e ambiência, a falta de profissionais em número suficiente e desqualificados. 

Essa qualificação depende do pensar e construir esse processo em conjunto, abandonando o 

modelo medico-centrado. Dependentemente da forma como é realizado, mantêm-se problemas 

de acesso e agendas médicas cheias. Práticas inovadoras têm surgido com a construção de espaços 

de discussão ampla do processo e horizontalidade no trabalho multiprofissional, disparados pelo 

exemplo do acolhimento. CONCLUSÃO: A implantação do acolhimento é fundamental para o 

PSF, melhoria da saúde da população e consolidação do SUS. A implementação do acolhimento 

como processo de ruptura com o modelo vigente médico centrado, fazer dele um espaço de escuta, 

humanizado e com possibilidade de responder positivamente à demanda acolhida, para isso é 

necessário qualificação dos trabalhadores e diálogo com os usuários. Vale ressaltar que é 

responsabilidade de toda a equipe multiprofissional garantir o acolhimento nas práticas de saúde 

a serem executadas antes, durante e após o atendimento, não admitindo qualquer negligência. 
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ESTUDO DE CASO: ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL À ADOLESCENTE COM SÍFILIS 

 

Jarbas Osterno Vasconcelos; Patrícia Pimentel Alves; Silvana Maria Caetano Tomás; Maria 

Adelane Monteiro da Silva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jarbasosterno@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência apresenta-se como um período muito importante na vida do 

indivíduo, constituindo etapa decisiva e um processo de transição conflitante, a qual está exposta 

a muitos agravos, como DSTs, drogas, álcool e atividade sexual precoce. Como a gravidez na 

adolescência ocorre inesperadamente, isto vai acarretar uma série de episódios negativos 

interferindo no seu desenvolvimento. A sífilis é uma doença infecciosa produzida por uma 

bactéria, o Treponema pallidum, na gestação pode causar o abortamento ou deixar sequelas graves 

nos recém-natos. A assistência pré-natal estendida a todas as grávidas seria a maneira mais lógica 

de se eliminar a sífilis materna e suas consequências. OBJETIVOS: Desenvolver assistência de 

enfermagem a uma gestante adolescente com diagnóstico de sífilis, com base na teoria do 

Autocuidado de Oren (1980). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, com uma 

abordagem qualitativa. Teve como sujeito uma gestante adolescente com diagnóstico de Sífilis, 

acompanhada durante o pré-natal no Centro de Saúde da Família (CSF) na cidade de Sobral/CE 

no período de 10/09/12 a 27/09/12. A coleta de dados foi realizada por meios de uma entrevista 

semiestruturada, técnica de observação, realização do exame físico e prontuário da gestante. A 

análise dos dados foi feita com base no processo de enfermagem, os diagnósticos, intervenções e 

possíveis resultados de enfermagem foram feitos com base na North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA), Classificação das intervenções de enfermagem – NIC, Classificação dos 

resultados de enfermagem – NOC, respectivamente. Este trabalho foi realizado de acordo com a 

resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

acompanhamento pré-natal foi de suma importância para um diagnóstico precoce de sífilis nessa 

gestante adolescente. O tratamento foi realizado conforme o protocolo, porém sem tratar o 

parceiro que é um risco para a reinfecção. O cuidado sistematizado foi estabelecido e possibilitou 

a resolução de problemas que, além de clínico, visavam aspectos familiares e sociais. O presente 

estudo possibilitou orientar sobre sexualidade e suas limitações em atividades sexuais no período 

de tratamento. As intervenções realizadas com a gestante a fim de promover o autocuidado foram 

satisfatórias, visto que houve a aceitação e adesão por parte da adolescente. Os resultados tanta 

na aparência quando na manutenção de sua saúde se mostrou visível ao longo do 

acompanhamento, favorecendo um desenvolvimento saudável e seguro tanto para a adolescente 

quanto para o feto. CONCLUSÃO: Ficou clara a necessidade do profissional de enfermagem 

atuando com essa gestante, promovendo atividades educativas e fortalecendo a criação de 

vínculos. Esta pesquisa levou a uma reflexão em que o papel do enfermeiro no pré-natal está além 

de colocar em pratica protocolos existentes, pois ele é um profissional inerente como papel de 

educador, sendo provedor de informações, investigação e prevenção como base do cuidar. 
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A IMPORTÂNCIA DE UMA VISITA DOMICILIAR NO CAMPO DE ESTÁGIO 

ACADÊMICO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE DE UMA PUÉRPERA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Ananda Milena Martins Vasconcelos; Diógenes Farias Gomes; Taíssa Braga da Silva; Milla 

Christie Martins Vasconcelos; Izabelle Mont’alverne Napoleão Albuquerque. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: anandamilena@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A visita domiciliar é uma forma de acompanhamento dos Centros de Saúde da 

Família de observar e intervir em déficits da saúde e comportamento familiar que estão afetados. 

Segundo Albuquerque e Bosi (2009), a atenção às famílias e à comunidade é o objetivo central 

da visita domiciliar, sendo entendidas, família e comunidade, como entidades influenciadoras no 

processo de adoecer dos indivíduos, os quais são regidos pelas relações que estabelecem nos 

contextos em que estão inseridos. OBJETIVOS: Relatar a importância de uma visita domiciliar 

para a promoção da saúde de uma puérpera. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo 

com aspecto qualitativo, que busca através de um relato de experiência, abordar a importância da 

visita domiciliar na atenção primária à saúde para o aprendizado acadêmico aos alunos do Curso 

de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), na cidade de Sobral/CE. O 

primeiro contato com o sujeito do estudo foi durante o período de estágio acadêmico em uma 

Unidade Básica de Saúde de Sobral, durante uma consulta de enfermagem. O interesse pelo caso 

surgiu a partir do momento em que se descobriu que a puérpera apresentava infecção de sítio 

cirúrgico pós-cesariana e seria realizada posteriormente uma visita domiciliar, surgindo a 

oportunidade de adotar medidas de promoção de saúde. Ocorrido no mês de março de 2013, o 

estudo se baseou em uma pequena coleta de informações com a enfermeira, sobre o caso, e com 

a puérpera na consulta, dias antes da visita. Respeitou-se os princípios éticos atendendo as 

exigências da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O.F.F, 22 anos, G02P01A01, solteira, ensino médio completo, residente em 

Sobral com pais adotivos, possuía quadro de infecção puerperal e ingurgitamento das mamas. A 

visita domiciliar foi antecedida por uma consulta de enfermagem. Nesta consulta foi avaliado o 

estado da puérpera, bem como mamas e cicatrização da incisão cirúrgica. Na visita domiciliar 

notou-se forte interação entre o sujeito do estudo com os membros do CSF como Agente 

Comunitária de Saúde e Enfermeira, isso de certa forma facilitou a visita e a coleta de informações 

indiretas pelos acadêmicos. Observou-se que a visita domiciliar assim como as consultas de 

enfermagem na Atenção Primária, trazem benefícios a todos os sujeitos da comunidade atendida 

pelo CSF, principalmente quando se direciona a atenção a puérpera. CONCLUSÃO: Pode-se 

afirmar que houve, nesse processo de visita domiciliar, um compartilhamento de informações, 

que levou a puérpera a uma melhor percepção de seu corpo e autocuidado, adotando medidas 

necessárias para a melhora de seu quadro clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) NO 
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Andressa da Rocha Evangelista; Cryslany Portela de Aguiar; Maria Júlia Alexandrino Oliveira; 

Ana Irys Bezerra de Sousa; Janaína de Pádua Carneiro Vasconcelos; Diogo Honório Gomes 

Parente. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: andressarochaevangelista@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma doença que acomete as populações humanas há 

milhares de anos, persistindo como importante causa de morbimortalidade nos países em 

desenvolvimento, porém está ainda persiste como doença negligenciada, tornando-se, assim, um 

problema de saúde pública no âmbito mundial. Portanto, sendo o enfermeiro fundamental na 

condução das ações de saúde pública e por ser quem mais estabelece vínculo com o doente de 

TB, ele se torna importante por executar ações de controle da doença na ESF. Desta forma, 

questionou-se quais ações o enfermeiro toma no controle da TB. OBJETIVOS: Conhecer quais 

ações o enfermeiro toma na ESF no controle da TB. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

bibliográfico, cujas fontes selecionadas para a pesquisa foram as bases de dados bibliográficos 

com acesso via Internet, tendo como base referencial LILACS e SciELO. Os critérios para seleção 

do material de análise foram: data de publicação de 2008 a 2012; idioma português; tipo de 

publicação preferencialmente artigos e periódicos, podendo estes ser de revisões ou originais. Os 

critérios de exclusão foram: teses e dissertações. Após aplicação dos critérios obteve-se um total 

de 23 artigos científicos. Ao se pesquisar junto à base de dados foram usados os seguintes 

descritores: “tuberculose”, “tratamento” e “enfermeiro”. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

que se espera da ESF é promover o acesso à população, fazendo o diagnóstico precoce e 

supervisionando o tratamento da TB. Inseridas nesse contexto, destacam-se o enfermeiro, 

profissional de saúde protagonista na história das ações de controle da TB no país. Assim, esse 

profissional se torna essencial no momento do diagnostico, na adesão e não-abandono ao 

tratamento da TB. No que se refere ao diagnóstico, sabe-se que o enfermeiro atua efetivamente. 

Ele desempenha bem seu papel na promoção da saúde por fazer a solicitação de baciloscopia e de 

medicamentos. O enfermeiro exerce um papel fundamental, pois ele ao fornecer informações, em 

linguagem acessível, sobre as características da doença e o esquema de tratamento que será 

seguido, a duração do tratamento, os benefícios do uso regular da medicação e as consequências 

advindas do abandono ao tratamento, poderá convencer a pessoa que está com TB a aderir ao 

tratamento medicamentoso. Portanto, o papel do enfermeiro na ESF implica em uma relação de 

acolhimento, aceitação da pessoa na sua nova realidade e o reconhecimento do outro como alguém 

valorizado em sua dignidade de pessoa. Assim, o enfermeiro deve prestar assistência que unifique 

técnica, ciência e humanização. CONCLUSÃO: Notou-se que o tratamento para a TB gera 

angústia diante ao desconhecido, falta de confiança e expectativa de como será seu tratamento e 

recuperação. É necessário enfatizar que o enfermeiro deve ser participante educador, ativo e 

transformador; atuar com ética e conhecimentos específicos; contribuir para desmistificar o 

estigma que representa a TB para os portadores; e, portanto, atuar em prol de um bom prognóstico 

e melhor qualidade de vida do paciente com TB. 
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PREVENÇÃO DE DESVIOS POSTURAIS EM ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL- UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Andressa David de Abreu; Melissa Giordana Carvalho Moreira; Fabiana Lemos de Almeida; Luis 

Fernando Menezes Guerra; Gabriela Sousa de Morais; Marcos Apolo Costa Silva; Ligia Carvalho 

Figueiredo. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: dessadavid92@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os problemas posturais têm sido considerados um sério problema de saúde 

pública, pois atingem uma alta incidência na população economicamente ativa, incapacitando-a 

temporariamente ou definitivamente para atividades profissionais. Considerando as alterações 

posturais na infância como um dos fatores que predispõem a condições degenerativas na coluna 

do adulto, manifestada geralmente por quadro álgico, torna-se necessário estabelecer mecanismo 

de intervenção como meio profilático. OBJETIVOS: Verificar métodos para prevenção de 

desvios posturais em alunos do Ensino fundamental. METODOLOGIA: Foi realizado um 

levantamento bibliográfico do período de 2001 a 2012 nas bases de dados Bireme, Scielo e 

Google Acadêmico. Foram encontrados 12 artigos dos quais 5 foram utilizados no idioma 

português e inglês. Os descritores utilizados foram: prevenção, postura, alunos do ensino 

fundamental e ergonomia na escola. Os critérios utilizados para inclusão foram artigos 

randomizados, no período de 2001 a 2013, publicados em revistas com texto completo utilizando 

na amostra alunos do Ensino Fundamental. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na análise relativa 

aos testes aplicados observou que em todas as escolas o programa educacional promoveu um 

aumento do conhecimento sobre a postura sentada, com palestras que contribuíram para o 

esclarecimento de posturas adequadas e como carregar o material escolar, verificou que os alunos 

mostraram interesse no assunto, diminuíram o peso das mochilas e passaram a praticar ginástica 

laboral diariamente, utilizaram bolsas de duas alças e uma diminuição nos que utilizavam bolsa 

com rodinhas, contribuindo assim para prevenção de alterações posturais. CONCLUSÃO: A 

educação postural, ergonomia e a ginástica laboral são métodos eficazes para prevenção de 

desvios posturais em alunos do ensino fundamental. 
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DIFICULDADES DA MÃE LAVRADORA EM ADERIR AO ALEITAMENTO 

MATERNO EXCLUSIVO AO TEMPO RECOMENDADO 

 

Antonia Rodrigues de Araújo; Eliziane Oliveira de Lima; Joziette Ferreira Dias; Zaira Mara 

Pereira Fernandes. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: toinha-araujo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno exclusivo (AME) é sinônimo de sobrevivência para o 

recém-nascido, uma prática natural e eficaz que traz benefícios aos binômios mãe e filho, portanto 

um direito inato. É uma das maneiras mais eficientes de atender os aspectos nutricionais, 

imunológicos e psicológicos da criança em seu primeiro ano de vida. Dentro desse contexto, 

muitas são as dificuldades encontradas pelas mães em amamentar exclusivamente seus filhos ao 

seio ao tempo recomendado que é de seis meses, os motivos para tal vão desde a falta de 

informação até trabalho fora de casa. OBJETIVOS: Este estudo objetiva analisar a percepção 

das mães lavradoras da zona rural em processo de desmame precoce, bem como conhecer as 

dificuldades, encontradas por elas que atrapalham na prática da amamentação exclusiva. 

METODOLOGIA: Trata-se de estudo descritivo com abordagem qualitativa, em que 

participaram da pesquisa dez mães lavradoras da localidade Corrente do município de Barão de 

Grajaú – MA. Foram considerados critérios de inclusão ter idade entre 18 e 40 anos, ser lavradora, 

aceitar participar do estudo e relatar ter dificuldades, anseios e outros sentimentos relacionados a 

não adesão ao Aleitamento Materno Exclusivo ao tempo determinado. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Após a análise dos depoimentos fica evidente que as mães recebem informações, 

e a grande parte detêm de algum conhecimento sobre a importância do AME, tais como proteção 

contra infecções e diarreia. No que se refere à adesão ao AME, o leite fraco e fino, pouco leite e 

assim como o fato de os seios “caírem com a amamentação” são motivos reais para o desmame 

precoce, e que os profissionais de saúde, em especial o enfermeiro fornecem orientações quanto 

a AME, através de palestras e outros meios. Constatou-se também que estas mães não recebem 

nenhum tipo de informação ou ajuda de seus familiares durante o processo de amamentação. 

CONCLUSÃO: Acredita- se que os resultados do presente estudo possam fornecer subsídios 

para que a prática do desmame precoce seja superada pela conscientização e ajuda dos 

profissionais de saúde, e apoio dos familiares quanto ao incentivo à amamentação exclusiva. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE SOBRE HÁBITOS SAUDÁVEIS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Ayane Araújo Rodrigues; Andréa Carvalho Araújo Moreira; Silvana Vasconcelos de Souza; 

Sâmia Fernandes Costa; Regiane Rufino Damasceno. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: ayanerodrigues2012@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Pan-americana de Saúde - OPS (1995), a promoção da 

saúde no âmbito escolar parte de uma visão integral e multidisciplinar do ser humano, que 

considera as pessoas em seu contexto familiar, comunitário, social e ambiental. Assim, as ações 

de promoção de saúde visam desenvolver conhecimentos, habilidades e destrezas para o 

autocuidado da saúde e a prevenção das condutas de risco em todas as oportunidades educativas; 

bem como fomentar uma análise sobre os valores, as condutas, condições sociais e os estilos de 

vida dos próprios sujeitos envolvidos. A partir disso pretendeu-se desenvolver atividades de 

educação em saúde sobre aspectos referentes à saúde e higiene de crianças que frequentavam 

creches de educação infantil. OBJETIVOS: Intervir nas condições de saúde das crianças, 

especificadamente na higiene corporal e bucal, através de um trabalho educativo, 

conscientizando-as sobre a importância de prevenir doenças que podem acometê-las, com vistas 

à melhoria dos hábitos higiênicos das mesmas. METODOLOGIA: Trata- se de um relato de 

experiência, desenvolvido no mês de novembro de 2012 por meio de intervenções educativas, 

fruto de uma atividade do projeto de extensão voltado para a saúde da criança da graduação em 

enfermagem. O estudo foi realizado em uma instituição educacional infantil, de caráter público, 

no município de Sobral – CE, responsável pelo o desenvolvimento integral da criança, 

complementando a ação da família e da comunidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

resultados dessas intervenções serão obtidos a longo prazo, no entanto, constatou-se o entusiasmo 

das crianças em relação ao que foi aprendido e a percepção delas em relação à importância de se 

prevenir doenças advindas da falta de higiene. Também foi possível perceber a interação e o 

reconhecimento das crianças sobre os hábitos de higiene corporal e bucal, sempre diferenciando 

e explicando a relevância dos itens higiênicos demonstrados e, ainda, que as condições de higiene 

pessoal das mesmas mostraram-se satisfatórias e dentro dos padrões apropriados para crianças. 

Tendo em vista que as condições de higiene configuram um importante fator determinante do 

estado de saúde, uma vez que, muitas doenças são atribuídas aos precários hábitos de higiene e 

influência do estilo de vida, pois o corpo se torna um meio propício para a proliferação de 

inúmeras patologias, torna-se imprescindível abordar essa temática no âmbito educacional, visto 

que, é nesse local que as crianças passam a maior parte do seu dia e, por conseguinte, realizam a 

maioria de seus hábitos higiênicos. CONCLUSÃO: Diante do exposto, observou-se que a 

realização de intervenções, com ênfase na higiene corporal e bucal, fazem-se necessárias para a 

promoção de conhecimentos e competências em saúde, contribuindo para a atenção integral à 

saúde da criança. 
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FATORES ASSOCIADOS NO DESMAME PRECOCE: REVISÃO SISTEMATICA 

 

Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; Gilnara da Silva Monteles; Maria Rosiane Vasconcelos dos 

Santos; Gracyanne Maria Oliveira Machado. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: bianca.dionisio@bol.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é a estratégia mais econômica e eficaz na intervenção 

para redução da morbimortalidade infantil, essa tática estabelece inúmeros benefícios para a nutriz 

e o lactente, entre eles o fortalecimento do vínculo, proteção e nutrição. Em virtude das 

propriedades antiinfecciosas, o leite materno protege as crianças contra diferentes infecções desde 

os primeiros dias de vida (BRASIL, 2002;2005;2009). A OMS e UNICEF desde 1991 promovem 

e apoiam o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade, no entanto quando há a 

introdução de qualquer tipo de alimento na dieta de uma criança que se encontrava em aleitamento 

materno exclusivo, tal fato é conhecido com desmame (ARAÚJO et al,2008). Estudos realizados 

por Brasil (2002) associam o desame precoce com a prevalência da desnutrição infantil, além do 

mais, Araújo et al (2008) cita os efeitos deletérios do desmame como um problema de saúde 

pública no Brasil. OBJETIVOS: Identificar os fatores associados ao desmame precoce antes dos 

seis meses de idade. METODOLOGIA: A revisão sistemática foi à estratégia utilizada para este 

estudo. A amostra constou de artigos originais, publicados no período de 1991 a 2013, os quais 

foram selecionados, analisados e utilizados informações relevantes ao tema provindo dos sistemas 

LILACS, Scielo, Manuais do Ministério da Saúde e publicações da Organização Mundial da 

Saúde – OMS e UNICEF. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em Teresina-PI no ano de 2008 

segundo Araújo et al (2008) a prevalência do aleitamento exclusivo foi de no máximo 3 meses de 

idade, e em São Paulo no ano de 2009 de acordo com Barbosa et al. (2009) fora de apenas 2 meses 

de idade. A falta de orientações durante o pré-natal e puerpério foi constatado como cofator 

associada ao desmame por Silva et al (2009) e Volpini e Moura (2005). Para a efetivação de tal 

fato, as mães alegam ausência de leite, leite fraco, o leite não sustenta o bebê, não gostar de 

amamentar, rejeição por parte da criança ao seio materno e o trabalho materno fora do lar. 

(ESCOBAR et al,2002; OLIVEIRA et al; ISSLET et al,2010). Relacionado às intercorrências 

mamárias, inúmeras pesquisas comprovam que as fissuras e ingurgitamento mamilares são 

elementos associado ao desmame, além do, mas estudo realizados por Leone e Sadeck (2012) e 

Vieira et al (2004) afirmam que o uso de chupetas e mamadeiras também desencadeiam o tal fato. 

As primíparas, mães solteiras e de baixa escolaridade são citadas como elementos para o 

encurtamento do aleitamento materno exclusivo por Carrascoza et al. (2005) e Escobar et al 

(2002). Podemos analisar por meio das pesquisas de Viera et al (2004) e Otenio et al (2007) que 

as crianças de famílias com renda familiar elevada estão mais aptos ao desmame. CONCLUSÃO: 

A revisão apontou que a prevalência do desmame precoce ainda está distante das atuais 

recomendações da OMS e MS. O conhecimento desses fatores beneficia o planejamento de 

promoção em saúde por meio de grupos, palestras e visitas visando à sensibilização das mães, 

durante assistência pré-natal e no puerpério. 
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AVALIAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES SANITÁRIAS ENCONTRADAS EM 

CRECHES PUBLICAS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CE 

 

Catarina Maria Aragão Barbosa; Lisidna Almeida Cabral; Cristiane Augusta. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: catarina.alimentos@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As doenças de origem alimentar (DOA) podem ser veiculadas por 

contaminação física, química ou biológica presentes nos alimentos consumidos. Dentre essas, a 

contaminação microbiológica é classificada como o principal causador das DOA. Em termos de 

saúde pública, estima-se que a prevalência dessas doenças vem aumentando continuamente e que 

são responsáveis por mortes, hospitalizações e outras complicações, cujos números ainda são 

desconhecidos. Considerando-se a desigualdade social de Fortaleza, refletida na má alimentação 

de parte significativa da população infantil da cidade, bem como a fragilidade das crianças, é de 

extrema importância a preocupação com as condições higiênico-sanitárias das refeições e 

produtos alimentícios oferecidos nas creches. OBJETIVOS: Avaliar as principais não 

conformidades sanitárias encontradas em cozinhas das creches públicas do município de 

Fortaleza - CE. METODOLOGIA: A coleta de dados foi realizada no último trimestre de 2012, 

na cozinha de nove creches da Secretária Executiva Regional V, por meio da verificação dos 

requisitos exigidos na Resolução RDC nº 216/2004. Foram consideradas como principais as não 

conformidades presentes em mais de 50% dos serviços de alimentação. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: As principais não conformidades encontradas, foram: ausência de registro de 

controle de vetores e pragas urbanas 78%, ausência de registro de análise da potabilidade da água 

78%, ausência de proteção contra queda e explosão nas lâmpadas na área de produção 78%, 

ausência de Manual de Boas Práticas 78%, ausência de Procedimentos Operacionais 

Padronizados 56% e ausência de controle de saúde dos manipuladores 56%. Salienta-se que foram 

encontradas outras não conformidades em percentuais inferiores a 34%. CONCLUSÃO: As 

principais não conformidades encontradas, em sua maioria, foram essencialmente documentais. 

A maioria das creches pesquisadas encontra-se em condições estruturais adequadas de 

funcionamento, diminuindo o risco da veiculação de doenças transmitidas por alimentos. Apesar 

do resultado positivo, o município e a sociedade como um todo devem se preocupar em solucionar 

as não conformidades ainda existentes. 
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VERSUS: DESPERTAR DE MILITANTES ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO 

ACADÊMICA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Débora Morgana Soares Oliveira do Ó; Camila Tenório Ferreira; Cristyane Nathália Gomes 

Mendonça; Zailde Carvalho dos Santos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: deeh_morgana@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As Vivências e Estágio na Realidade do Sistema Único de Saúde – VERSUS 

são fundamentadas numa proposta de imersão dos participantes nos diversos setores que 

compõem esse sistema. O projeto, de iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Rede 

Unida, apresenta abrangência nacional e tem como objetivo principal modificar o olhar dos 

acadêmicos acerca do Sistema Único de Saúde (SUS). Outra proposta do VERSUS é desenvolver 

a criticidade e consciência política, além de enfatizar o papel social de agentes transformadores 

do contexto onde estão incluídos. OBJETIVOS: Relatar a experiência vivida na versão verão 

2013 das Vivências e Estágio no Sistema Único de Saúde em Goiana – PE. METODOLOGIA: 

Em Pernambuco, o VERSUS/Verão 2013 ocorreu concomitantemente nos municípios de 

Limoeiro, Recife e Goiana. Este último, contou com a participação de 20 estudantes de diversos 

cursos de graduação em saúde, haja vista que uma equipe multiprofissional agrega novos 

conhecimentos e possui interpretações distintas, possibilitando um dinamismo enriquecedor nos 

debates e um fortalecimento do conceito ampliado de saúde. As vivências que ocorreram dos dias 

2 a 11 de Maio do corrente ano, possibilitaram aos participantes a oportunidade de conhecerem a 

rede de serviços da saúde do município de Goiana e do distrito de Pontas de Pedra, através de 

visitas a instituições de diferentes densidades tecnológicas. Para introdução e complementação 

das vivências o VERSUS propiciou um espaço amplo de conhecimentos construídos através de 

discussões, tendo como base uma fundamentação teórica diferenciada daquela vista no ambiente 

acadêmico com temas como: sociedade, determinação social da saúde, opressões, papel social 

dos graduandos e impressões do SUS, integralidade, promoção da saúde e atenção básica e 

movimentos sociais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O processo de progressão acerca dos 

debates e explanação de profissionais especializados nos temas abordados facilitou a aderência 

de militantes do SUS e a diferenciação destes no que se diz respeito à concretização de saberes 

políticos, que não se restringe apenas à formação profissional, mas abarca a necessidade de 

atuantes nas lutas sociais e especialmente aquelas em defesa do SUS. A estratégia do projeto, de 

ação em educação e saúde, resultou em um saldo positivo avaliado durante todo o processo, 

especialmente no momento na avaliação final. Na ocasião, os viventes externaram o desejo de 

atuar como agentes multiplicadores da experiência, propondo-se a constituir outros espaços de 

troca de saberes e militância. CONCLUSÃO: Toma-se consciência de que não haveria 

necessidade da realização do projeto se a formação universitária proporcionasse espaços 

semelhantes. O projeto recebeu total apoio da prefeitura do município e principalmente da 

secretaria de saúde, que acompanhou todo o processo e ao fim, solicitou um relatório de 

dificuldades e erroneidades encontradas pelo grupo nos dispositivos de saúde visitados, com 

sugestões de modificação para o plano municipal de saúde. 
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PROMOVENDO A SAUDE NA CRECHE DO DIVINO ESPIRITO SANTO, GAMA-

DISTRITO FEDERAL 

 

Dyego Ramos Henrique; Fernanda Araújo; Carolina Caribe; Oney Gomes Araujo; Rafaela 

Castro; Maria Alice Mayer; Olga Maria Ramalho de Albuquerque. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: dyegoramosunb@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Durante a brincadeira a criança exerce a sua capacidade de explorar, perceber, 

transformar o mundo a seu favor. Um dos campos de ação da Promoção da Saúde propõe a 

construção de ambientes saudáveis como meio de construir relacionamentos de confiança com as 

crianças de modo a fornecer um suporte para lidarem com desafios de forma segura. 

OBJETIVOS: Identificar necessidades das crianças de uma creche. METODOLOGIA: Método 

da pesquisa-ação, que se propõe a diagnosticar uma dada situação, formular uma estratégia de 

trabalho e desenvolvê-la da melhor forma possível em parceria com os sujeitos de pesquisa. O 

estudo ocorreu na Creche Divino Espirito Santo no Gama – Brasília, DF. A instituição cuida de 

crianças com 2 a 8 anos de idade, e funciona das 7:30h até as 17:30 de Segunda a Sexta. 

Participaram do estudo 16 com idades entre 6 e 8 anos. Para identificar as necessidades do grupo, 

os pesquisadores perguntaram às crianças do que elas sentiam falta na creche, e o que elas queriam 

que tivesse, em seguida para efetivar as respostas os pesquisadores separaram as crianças em 3 

grupos e foram realizadas três dinâmicas simultaneamente, uma consistia na colagem de figuras 

em um papel que tinha duas colunas a primeira seria referência ao “Dia a Dia” a segunda o 

“Sonho” dessa criança, outro grupo fazia pintura de dedo, no qual se pedia o desenho da família 

em que essa criança fazia parte, já outro grupo confeccionava massinha com ingredientes 

domésticos que não ofereciam riscos tóxicos RESULTADOS E DISCUSSÃO: As respostas das 

duas primeiras perguntas foram bastante similares diversidade de respostas, dentre elas, doces, 

brinquedos, e claro diversão. As oficinas trouxeram resultados significativos, as colagens 

despertaram sonhos em diversas crianças, como se tornar jogador de futebol, engenheiro, cantor, 

a pintura de dedo somente dois desenharam o que foi proposto, outros desenharam carros, 

foguetes, paisagens e etc. O maior interesse dessas crianças foi a confecção da massinha de 

modelar, para estes foi a oficina mais interessante. A partir da convivência por meio das visitas 

feitas o grupo pode perceber que essas crianças não tinham o costume de se divertir, e de 

principalmente comer o que gostavam, muitas sofriam agressões doméstica e eram limitadas a 

comer somente o que lhes era servido. A partir dessa análise o grupo propôs na última visita uma 

tarde de lazer com escultura com balões, pula-pula e piscina de bolinha, e também foram servidos 

salgados variados com suco de uva e algodão doce, que foi o mais pedido pelas crianças. Ao 

verificar o sorriso estampado no rosto das crianças o grupo pode analisar o contentamento e 

entusiasmo apresentado, a validade de diversão é um determinante social essencial e necessário 

na formação e crescimento nessa idade CONCLUSÃO: A construção deste trabalho possibilitou 

às crianças a diversão junto os pesquisadores, que abriram os olhos para uma nova perspectiva e 

compreensão de saberes infantis, isso possibilita olhares diferenciados para essa faixa etária que 

muito surpreendeu. 
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INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença crônica de grande importância para a saúde pública 

devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante. A enfermagem é relevante na prevenção 

da hanseníase, busca e diagnóstico precoce dos casos, tratamento, acompanhamento dos 

pacientes, prevenção de sequelas físicas, gerência das atividades de controle, sistema de registro, 

vigilância epidemiológica e pesquisas. OBJETIVOS: O presente artigo teve como objetivo 

apresentar os aspectos epidemiológicos da hanseníase no município de Floriano-PI, bem como 

esclarecer e enfatizar a importância da equipe de saúde na assistência aos portadores da doença, 

tendo como referência a prestação dos serviços do enfermeiro. METODOLOGIA: A seguinte 

pesquisa possui caráter exploratório e quantitativo. Além disso, foi feito um levantamento de 

dados na Secretaria Municipal de Saúde de Floriano-PI. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com 

a análise dos dados verificou-se que em um total de 74 pessoas acometidas pela Hanseníase no 

ano de 2012, 62,1% eram do sexo masculino. A forma clínica de maior prevalência é a dimorfa 

que correspondeu à 50% dos casos e a menor é a Virchowiana,7%. Quanto a avaliação de 

incapacidade em grau zero, grau I e grau II obtiveram-se 51,4%,40,5%, e 5,4%, respectivamente, 

sendo que 2,7% não foram avaliados. O índice de cura neste ano foi de 46%. O alto índice de 

incapacidade de grau I atinge aproximadamente a metade das pessoas portadoras e esta alta taxa 

pode estar relacionada com o diagnóstico tardio. Isto indica que os profissionais de enfermagem 

devem estar atentos a tal problemática, buscando rever os motivos destas ocorrências, se os 

métodos empregados estão sendo ineficazes ou se não estão aptos o suficiente ao reconhecimento 

das incapacidades dessa patologia. Em uma comparação com três anos anteriores a 2012, 

observou-se que apesar de haver um baixo percentual de acometidos, o total de curados foi 

bastante inferior aos anos de 2009, 2010 e 2011, cujos índices foram 92,1%, 82%, 85% 

respectivamente. Salienta-se que pode estar havendo certa deficiência no acompanhamento e 

tratamento dessas pessoas. CONCLUSÃO: A assistência de enfermagem é de fundamental 

importância ao portador de hanseníase, e tais profissionais devem estar cientes de que necessitam 

adquirir conhecimento sobre manifestações clínicas da doença tanto para atuar no diagnóstico 

precoce quanto na prevenção de sequelas físicas, além de estarem atentos aos aspectos 

socioeconômicos e culturais da vida cotidiana do paciente, ou seja, atuando de forma holística 

afim de que se consiga uma relação ainda mais efetiva com portador, obtendo maior 

resolutividade do problema. 
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INTRODUÇÃO: Os manipuladores são a principal via de contaminação dos alimentos, o que 

pode levar ao surto de DTA’s (doenças transmitidas por alimentos). Diante disso, torna-se cada 

vez mais necessário a qualificação dos profissionais envolvidos com o preparo dos alimentos. 

Cuidados com a higiene dos alimentos, dos equipamentos, dos utensílios e higiene pessoal fazem 

parte de um conjunto de ações voltadas para o controle de qualidade dos alimentos, medidas que 

devem ser incorporadas pelos manipuladores nas suas práticas diárias. OBJETIVOS: O objetivo 

deste trabalho foi avaliar o nível de conhecimento de Merendeiras sobre Boas Práticas de 

Manipulação para assim salientar a importância da manipulação segura de alimentos e a 

necessidade de treinamentos. METODOLOGIA: O trabalho foi realizado durante os meses de 

março e abril de 2013, envolvendo 10 manipuladores da merenda escolar, do gênero feminino. 

Para avaliar o nível de conhecimento dos manipuladores sobre Boas Práticas de Manipulação de 

Alimentos (BPMA) foi aplicado questionários de caráter quantitativo-qualitativo contendo 10 

perguntas abertas e fechadas (alternativas), sendo entrevistas semi-estruturadas. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Sobre o nível de conhecimento das merendeiras, 70% não souberam responder 

certamente do que se tratava BPMA. Ao ser analisado a participação das mesmas em algum tipo 

de treinamento no trabalho, 70% respondeu já ter participado, contra 30% que nunca havia 

participado. Em relação à periodicidade dos treinamentos, 57% participaram há um ano, 15% há 

dois anos e 14% há mais de três anos, isso revela a necessidade de aumentar a frequência desses 

treinamentos. Quando perguntadas sobre onde são encontrados os microrganismos na cozinha, 

36% responderam que os mesmos encontram-se nas pias, 14% em lixeiras, 22% disseram que não 

há presença de microrganismos em seu local de trabalho e 7% citaram chão sujo, nas mesas e em 

todos os lugares. Pode-se destacar que 22% das merendeiras não tem a noção básica sobre a 

presença de microrganismos, e consequentemente sobre os perigos que podem surgir e seu grau 

de contaminação nos alimentos. Diante disso, a capacitação e a preparação contínua desses 

manipuladores são de extrema importância, tendo em vista que são necessárias informações 

específicas para trabalhar com alimentos. Quando investigadas sobre contaminação cruzada, 

100% das entrevistadas não souberam responder e nem questionar do que se tratava o assunto. É 

necessário que seja enfatizada a questão da contaminação cruzada em locais onde há o preparo de 

refeições e alimentos em geral, para que as merendeiras adquiram conhecimento e assimilem 

melhor a importância dos cuidados para evitar a contaminação dos alimentos. CONCLUSÃO: 

Pode-se verificar que os manipuladores da merenda escolar demonstraram pouco conhecimento 

em relação às Boas Práticas de Manipulação, o que pode influenciar negativamente na qualidade 

dos alimentos servidos. Diante disso percebe-se a necessidade de treinamentos permanentes para 

melhorar o conhecimento teórico e prático das merendeiras. 
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INTRODUÇÃO: As evidências científicas comprovam que é o leite materno é complexo e 

essencial, que adapta-se ao organismo infantil, possuindo fatores imunológicos e cria uma ligação 

afetiva entre a mãe e o bebê, sendo assim a amamentação é a melhor forma de alimentar a criança, 

esta proporcionar alguns benefícios para as mães, como auxiliar na perda e menores riscos do 

câncer de mama e ovariano, as autoridades de saúde recomendam sua implementação através de 

políticas e ações que previnam o desmame precoce (BRASIL, 2002;2005;2009). A Organização 

Mundial da Saúde desde 1991 promove e incentiva o aleitamento materno exclusivo nos primeiro 

seis meses (BRASIL, 2002;2009). De acordo com Brasil (2005) o preparo para a amamentação 

deve ser iniciado no pré-natal, com abordagem sistemática e diferenciada, garantindo orientações 

sobre o tema, direcionadas a gestante e sua família, por meio de grupos que ofereçam 

oportunidades de troca de experiências. A promoção da amamentação é de suma importância na 

prevenção de distúrbios nutricionais de grande impacto na saúde pública, contudo a 

implementação dessas ações, dependem de esforços coletivos e constitui um enorme desafio para 

o sistema de saúde, na perspectiva de abordagem integral e humanizada. O apoio dos serviços e 

dos profissionais de saúde é fundamental para que a amamentação tenha sucesso e prevenção do 

desmame precoce. (BRASIL, 2002;2009). OBJETIVOS: Avaliar a atuação do enfermeiro frente 

ao desmame precoce. METODOLOGIA: Trabalhou-se com a abordagem qualitativa, do tipo 

descritivo, com amostragem de oito puérperas que realizaram pré-natal com Enfermeiros, nos 

módulos 19 e 04 do Programa de Saúde da Família, na cidade de Parnaíba- Piauí, nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2013. A coleta de dados efetuou-se através da técnica de entrevista 

individual, semiestruturada, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido baseado na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Os resultados revelaram que as puérperas que participaram das palestras 

ministradas pelo profissional enfermeiro, demonstraram reciprocidade nas informações passada 

à elas, que a dinâmica utilizada, foi de fácil entendimento e realização, proporcionando as mães, 

uma autoconfiança e melhor manejo no ato de amamentar, que o conhecimento a cerca das 

vantagens do aleitamento materno, foi expresso como proteção e baixo custo, identificando 

também a importância do colostro. As dificultadas encontradas para esta prática, também foram 

relatadas, contudo, a forma de resolvê-las foi compreendida durante as reuniões com os 

Enfermeiros. CONCLUSÃO: Conclui-se, a partir dos resultados, a necessidade de um contínuo 

incentivo ao ato de amamentar, bem como a implantação da prática de educação em saúde em 

todo o serviço de saúde. 
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INTRODUÇÃO: A carne de frango é considerada como fonte de proteína, energia e outros 

nutrientes como vitaminas, minerais e lipídios, os quais estão sujeitos a alterações ocasionadas 

pelas próprias enzimas tissulares e pela atividade microbiana. O processamento, sob condições 

higiênicas satisfatórias previne a contaminação microbiana da carne e a ocorrência de doenças 

transmitidas por alimentos. OBJETIVOS: Verificar a qualidade microbiológica de carcaças de 

frango, assim como avaliar a higiene das mãos dos manipuladores em um abatedouro de Bom 

Jesus-PI. METODOLOGIA: Coletaram-se 20 amostras das carcaças de frango e 20 esfregaços 

das mãos dos manipuladores, com auxílio de swabs estéreis. As amostras de carcaça e os swabs 

foram acondicionados respectivamente em sacos plásticos e em tubos esterilizados, e em caixas 

isotérmicas, com gelo, foram conduzidos ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos/UFPI, 

onde foram analisados. Para enumeração de bactérias aeróbicas mesófilas, adicionaram-se 25 g 

das carcaças a 225 mL de água peptonada a 0,1% e realizadas dissoluções decimais até 10-3, das 

quais transferiram-se alíquotas de 1 mL para placas de petri, vertendo-se a seguir Agar Padrão 

para Contagem, e incubando-se a 37ºC/24-48h. As placas foram contadas, multiplicando-se o 

valor encontrado pelo fator de diluição. Para determinar o NMP de coliformes utilizaram-se três 

séries de cinco tubos contendo Caldo Verde Brilhante Bile Lactose 2% (35ºC/24h). Dos positivos, 

transferiram-se alçadas para tubos de ensaio com tubos de Durhan, com Caldo Escherichia coli, 

incubados em banho-maria a 45°C/24-48h. Dos swabs obtidos das mãos dos manipuladores, 

realizou-se plaqueamento em Ágar Eosina Azul de Metileno, incubando-se a 35ºC/24-48h. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: As carcaças apresentaram 40% (8/20) das amostras fora dos 

padrões para bactérias aeróbias mesófilas, com contagens que variaram de 2,3 x 104 a 5,16 x 105 

UFC/g. Já para coliformes totais, 45% (9/20) estavam em desacordo, variando de 9,3 a >110 

NMP/g, enquanto para coliformes termotolerantes, 40% apresentaram contaminação acima do 

estabelecido pela legislação, variando de 0,4 e 9,3 NMP/g. Para as amostras obtidas das mãos dos 

manipuladores, 15% (3/20) apresentaram colônias com crescimento característico de E. coli. 

CONCLUSÃO: Há falhas higiênicas durante o abate de frangos, as quais favorecem a 

contaminação microbiana do produto. São necessárias medidas de controle, para assegurar a 

inocuidade da carne de frango produzida nesse município. 
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INTRODUÇÃO: A sífilis caracteriza-se como uma doença contagiosa, infecciosa sistêmica, de 

evolução crônica e causada pelo Treponema pallidum, uma espiroqueta de transmissão sexual e 

vertical. O processo de educação em saúde para o controle das Doenças sexualmente 

transmissíveis (DST), em destaque para a sífilis adquirida na gestante concentrasse na capacidade 

resolutiva dos serviços de saúde para informarem medidas preventivas destas doenças. O impacto 

social no diagnóstico desta doença pode gerar complicações severas e cabe ao profissional de 

saúde orientar e aconselhar à gestante e seu parceiro quanto as causas, tratamento e riscos para o 

feto. OBJETIVOS: Destacar a importância do conhecimento das DST na sua prevenção e 

tratamento, desenvolver a missão humanística no atendimento a gestante com sífilis e 

proporcionar um processo de educação em saúde para gestante nos pós-diagnostico de sífilis. 

METODOLOGIA: Esse trabalho consiste num estudo descritivo, com uma abordagem 

qualitativa, do tipo relato de experiência, no Programa Saúde da Família (PSF), do município de 

Porto-Pi. A gestante L.M.V.B., 17 anos, Idade Gestacional (IG): 29° semanas e 3 dias de gestação 

apresentou resultado da sorologia para VDRL reagente com titulação 1:1; Iniciou-se o tratamento 

para sífilis com dose de penicilina benzatina de 7.2 milhões UI, dividida em 3 semanas (dose 

semanal de 2.4 milhões UI). Realizou-se processo educativo visando amenizar riscos para o feto 

e também como seguir corretamente o tratamento até o final, evitar relações sexuais durante o 

tratamento ou fazer uso de preservativo, orientar a comunicação ao membro da família da gestante 

com responsabilidade e no momento ideal para a mesma, orientada quanto às causas desta DST. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se o medo diante da história clínica e triagem 

sindrômica realizada após o diagnóstico pela gestante; Pontos chaves na abordagem do tratamento 

e também de prevenção contra outras possíveis DSTs permitem consultar a lógica do momento 

que não pode ser perdido, durante o atendimento clínico a uma gestante com sífilis deve-se 

aproveitar para inserir a sistemática destas doenças e garantir que o processo educativo servirá 

não somente para esta cliente, mas também para outras gestantes e pacientes da comunidade. A 

sífilis na gestação requer intervenção imediata, para que se reduza ao máximo a possibilidade de 

transmissão vertical. Inúmeros trabalhos abordam o processo educativo na prevenção de DST, e 

deverá permanecer esta a realidade dos serviços oferecidos a comunidade. CONCLUSÃO: O 

estudo evidenciou a experiência do atendimento a gestante no programa de pré-natal e aproximou 

a vivência de um caso tão importante para a saúde pública; O processo educativo do sistema de 

saúde nas USF precisa existir deste o primeiro contato da gestante nas consultas de pré-natal; E 

durante este trabalho enfatizamos ações educativas vigentes no impacto da descoberta da doença 

na gestante. 
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INTRODUÇÃO: A literatura aponta que a prática de atividades físicas na população idosa está 

aliada a saúde, a qualidade de vida e ao bem estar psicológico, e em consequência disto com a 

satisfação com a vida. OBJETIVOS: Diante disto o objetivo do presente estudo é verificar a 

associação entre atividades físicas e satisfação com a vida em idosos da cidade de Parnaíba. 

METODOLOGIA: A pesquisa realizada é do tipo transversal, quase experimental, com 

tratamento ex post fact, realizada em uma instituição asilar e em um grupo de convivência de um 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade de Parnaíba-PI. Para isso 

participaram 26 idosos divididos quanto à prática ou não de atividades físicas, sendo um Grupo 

Experimental (n =15) e um Grupo Controle (n = 11). Os instrumentos utilizados foram a Escala 

de Satisfação com a vida (ESV) e um Questionário Sócio demográfico. Para verificar a 

normalidade da amostra foi realizado o teste de Komolgorov-Smirnov. Também se utilizou de 

estatísticas descritivas, do teste t para amostras independentes e da regressão linear simples. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O teste t para medidas independentes demonstrou diferenças 

significativas (p<0,05) em relação à satisfação com a vida entre os grupos. A regressão linear 

simples demonstrou que a prática de atividade física tem uma contribuição significativa (p=0,042) 

para prever o nível de satisfação com a vida. Deste modo os dados corroboram com a literatura 

que indica que o exercício da atividade física contribui para a elevação do nível de satisfação com 

a vida. CONCLUSÃO: Os dados revelam a importância de se enfatizar a prática da atividade 

física com a população idosa, não obstante, a prática da atividade física traz grandes benefícios 

para a saúde do idoso, saúde aqui entendida como um bem estar biopsicossocial. 
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INTRODUÇÃO: Dois terços dos pacientes com câncer utilizam radioterapia de maneira isolada 

ou associada a outras formas de terapia oncológica em alguma fase do tratamento da doença. 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a radioterapia é uma modalidade de tratamento 

cujo agente terapêutico é a radiação ionizante. A ionização acontece no interior da estrutura 

celular, ocorrendo alterações de macromoléculas indispensáveis às funções vitais, promovendo 

assim a morte da célula ou a inviabilidade biológica. Um dos efeitos mais comuns deste 

tratamento é a reação aguda de pele, referida como \"radiodermatitis\". Na pele, a intensidade da 

reação pode variar de um leve eritema e prurido, passando por descamação seca ou úmida, 

podendo ocasionar necrose tecidual. OBJETIVOS: Objetivou-se realizar uma revisão de 

literatura que abordasse lesões agudas de pele relacionadas à radioterapia em pacientes com 

câncer de mama. METODOLOGIA: Trata-se uma pesquisa bibliográfica não sistemática, cuja 

coleta de dados ocorreu por meio de livros, artigos e revistas científicas relacionadas ao objeto de 

estudo. Nas bases de dados internacionais foram utilizados os termos em inglês “skin injuries”, 

“radiotherapy” e “breastneoplasms” e em português: “lesões de pele”, “radioterapia” e 

“neoplasias de mama”. Foram levantados 379 resumos e analisadas 11 publicações. Na Medline 

foram encontrados 185 trabalhos relacionados à temática estudada, porém apenas 10 atendiam 

aos critérios de inclusão. Na base de dados Lilacs existiam 22 artigos, porém apenas um atendia 

aos critérios de seleção. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na perspectiva do idioma, 81,8% dos 

trabalhos estão em língua inglesa e apenas dois, dentre os 11 analisados, foram publicados em 

português. Quanto ao ano de publicação, 2008 foi o período com maior número, correspondente 

a 36,3% dos estudos analisados. Em relação ao país de publicação, Itália, Espanha, França e outros 

publicaram 81,8% dor artigos; em contrapartida, o Brasil desenvolveu apenas dois relacionados 

à temática abordada. No que se refere à metodologia adotada, a maioria dos periódicos é do tipo 

estudo clínico (90,9%), descritivo (45,5%) e longitudinal (45,5%). Observou-se, ainda, que as 

lesões de pele causadas pela radioterapia são em sua maioria lesões graves (grau II e III), e as 

complicações gerais mais comuns advindas do processo radioterápico são à perda de cabelo 

(45,5%) e sangramento (27,2%). A escassez de estudos sobre o tema enaltece a pouca importância 

dada ao tema, pois estes efeitos adversos são considerados inerentes à própria radioterapia. 

CONCLUSÃO: Esta pesquisa proporcionou melhor compreensão acerca do assunto, enfatizando 

que apesar da lesão ser inevitável, a enfermagem e toda a equipe multidisciplinar pode auxiliar 

no processo do cuidar, seja com orientações sobre amenizar a lesão, reduzindo assim o sofrimento 

ligado aos incômodos provocados pela mesma, ou pelo próprio prognóstico da doença, ofertando 

também apoio psicológico e espiritual. 
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TEORIA E PRÁTICA: DILEMAS EM SUA INTEGRAÇÃO 

 

Maria da Conceição Coelho Brito; Liélma Carla Chagas da Silva; Diógenes Farias Gomes; Diane 

Sousa Sales; Maria Socorro de Araújo Dias. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: marycey@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Entende-se por integração ensino-serviço o trabalho coletivo, pactuado e 

integrado de estudantes e professores dos cursos de formação na área da saúde com trabalhadores 

que compõem as equipes dos serviços de saúde, incluindo-se os gestores, visando à qualidade de 

atenção à saúde individual e coletiva, à qualidade da formação profissional e ao 

desenvolvimento/satisfação dos trabalhadores dos serviços (ALBUQUERQUE et al, 2008). 

OBJETIVOS: Relatar impressões sobre o campo de prática em um Hospital de Ensino do Ceará. 

METODOLOGIA: Estudo do tipo relato de experiência, em um Hospital de Ensino da Zona 

Norte do Ceará, durante as aulas práticas do Curso de Enfermagem de uma Universidade 

Estadual. As aulas práticas ocorreram entre os meses de abril e maio de 2013, e foram realizadas 

nos serviços de clínica médica e cirúrgica do referido hospital. O estudo respeitou os princípios 

da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, seja durante as vivências, ou no relato 

destas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante as práticas vivenciadas no Hospital de Ensino 

cenário do estudo, algumas impressões foram sendo identificadas. Verificou-se falta de adesão 

dos funcionários de alguns serviços do hospital aos alunos, estabelecendo pouco contato com 

estes, o que fragiliza o processo de formação dos futuros enfermeiros. Alguns serviços não 

integram os alunos em suas práticas cotidianas, ficando estes deslocados, pois mesmo com a 

presença de preceptores há dificuldades de integração. Salienta-se, contudo, que a fragilidade de 

integração que se observa não apresenta direcionalidade somente do serviço para o ensino, a 

dialogicidade frágil é em ambos os serviços. Outro fator preponderante para tal situação é o 

contingente elevado de alunos de diversas graduações em saúde no referido hospital, o que gera 

um campo de disputa para alguns. CONCLUSÃO: Precisam ser repensadas as práticas de 

formação dos enfermeiros no que concerne ao campo de práticas, de modo a otimizar uma 

formação do enfermeiro com qualidade. 
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A ATUAÇÃO DA ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA 

PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 

 

Andressa Lima Ramos; Bianca Waylla Ribeiro Dionísio; Danila Pacheco da Silva; Gracyanne 

Maria Oliveira Machado; Maria Rosiane Vasconcelos dos Santos; Maria Aleluia Teixeira da 

Silva; Patrícia Maria Souza de Brito. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: andressalimaramos@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero (CCU) representa um sério problema de saúde 

pública, com uma incidência em todo o mundo de aproximadamente meio milhão de casos por 

ano. Principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, representa a segunda causa 

de morte por câncer em mulheres, superada apenas pelo câncer de mama. Isto ocorre devido à 

baixa cobertura das mulheres brasileiras pelo exame de Papanicolau, ficando, assim, a margem 

das ações de prevenção e detecção. O enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família (ESF) deve 

contribuir de forma efetiva na prevenção do CCU através da educação em saúde, da consulta 

ginecológica e do exame de Papanicolau, garantindo uma assistência integral, intervindo para o 

encaminhamento adequado das mulheres que apresentam alterações citológicas. OBJETIVOS: 

Verificar a atuação da enfermeira da ESF do município de Parnaíba na prevenção do CCU; 

Descrever as ações e atividades desenvolvidas pela enfermeira da ESF na prevenção do câncer de 

colo de útero; Caracterizar a abordagem da enfermeira da ESF durante o processo de educação 

em saúde e o exame de Papanicolau. METODOLOGIA: trata-se de uma pesquisa de campo do 

tipo descritiva e exploratória com abordagem quantitativa, onde foram entrevistadas 20 

enfermeiras da ESF do município de Parnaíba, elegidas por meio de critérios de inclusão e 

exclusão seguindo os pressupostos da amostra não probabilística intencional. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Na maioria das ESF (75%) apenas a enfermeira realiza o Papanicolau as 

atividades de educação em saúde, sendo que 60% do serviço é oferecido por demanda espontânea 

e o registro das usuárias realizado através da ficha de solicitação do exame preventivo e de um 

livro de registros. Quanto aos recursos humanos e de infraestrutura para atendimento das clientes 

evidenciou-se um déficit na educação continuada e aperfeiçoamento dos profissionais, assim 

como falhas no sistema de contra referência dos casos de mulheres com exames alterados o que 

compromete assistência à mulher no contexto da prevenção do CCU. CONCLUSÃO: 

Relacionado a isso, um protocolo faz-se indispensável dentro das ESF do município em questão, 

pois poderá direcionar as ações, apoiar decisões e nortear a organização do processo de trabalho, 

uma vez que estabelece fluxos de atendimento, define as responsabilidades dos profissionais, 

proporcionando um atendimento sistemático e individual para as mulheres, incluindo ainda o 

fluxo adequado da referência e contra referência. Para tanto, é imprescindível uma maior 

articulação entre as instituições envolvidas e os profissionais dos diversos níveis de assistência, 

além de um maior comprometimento dos gestores de forma a garantir uma assistência de 

qualidade proporcionada por enfermeiros e equipe de saúde. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE 

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

 

Bianca Letícia Coêlho Vilarinho; Italo Teixeira Pacheco; Juliana de Oliveira Sousa; Tamara 

Maria Cruz Medeiros; Thamyres Vieira da Silva; Mariane Rocha Duarte. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: biancalcvilarinho@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A insuficiência renal crônica (IRC) consiste em lesão renal e perda progressiva 

e irreversível da função dos rins (glomerular tubular e endócrina). Em sua fase mais avançada 

(chamada de fase terminal da IRC), os rins não conseguem mais manter a normalidade do meio 

interno do paciente. O doente renal crônico vivência uma brusca mudança no seu viver, convive 

com limitações, com o tratamento doloroso que é a hemodiálise, com um pensar na morte, mas 

convive também com a possibilidade de submeter-se ao transplante renal e a expectativa de 

melhorar a sua qualidade de vida. Frente a esta situação, o enfermeiro tem um papel 

importantíssimo no cuidado do paciente renal crônico, incentivando ao autocuidado, de modo a 

facilitar a cooperação e adesão deste ao tratamento, além de estimulá-lo a enfrentar as mudanças 

cotidianas e a alcançar o seu bem-estar. OBJETIVOS: O presente estudo tem como objetivo 

descrever a experiência vivenciada pelos acadêmicos de enfermagem sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) a um paciente com IRC. METODOLOGIA: Trata-se de um 

relato experiência realizado através do estudo de um caso clínico realizado em uma clínica 

nefrológica de um hospital de referência de Teresina-PI, em setembro de 2012, que consistiu em 

coletar e analisar informações sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade, a 

fim de estudar aspectos variados de sua vida, de acordo com o assunto da pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A coleta de dados foi realizada a partir do prontuário do 

paciente, um impresso do histórico de enfermagem composto de anamnese e exame físico, 

utilizado pela própria instituição. Após a coleta, os dados foram organizados e analisados e a 

partir da problemática encontrada foi aplicado a SAE em todas as etapas que compreende o 

histórico de enfermagem, diagnósticos, planejamento e metas, resultados esperados e prescrições 

de enfermagem. Diante dos problemas encontrados foram identificados cinco diagnósticos 

específicos para a patologia em estudo elaborados a partir da Taxonomia II da NANDA, sendo 

em seguida, estabelecidos os resultados esperados. As Prescrições de enfermagem foram 

definidas visando alcançar as metas traçadas. CONCLUSÃO: Diante do estudo percebeu-se a 

necessidade de utilizar uma metodologia especifica para atender a reais necessidades que esses 

pacientes portadores de IRC apresenta. Dessa forma a aplicação da SAE tem o intuito de 

proporcionar uma melhor qualidade de vida aos clientes levando em consideração não apenas os 

fatores fisiopatológicos, mas os psicológicos e sociais. 
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PROJETO CRESCER: CONVERSANDO SOBRE SEXUALIDADE COM 

ADOLESCENTES 

 

Bruna Dias Matias Nogueira; Bianca Dias Matias. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: brunapsi_matias@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase de modificações abrangendo transformações 

biológicas e psíquicas. E tal desenvolvimento possibilita a maturação da capacidade reprodutiva 

do indivíduo, e é muitas vezes nessa fase da vida que se inicia as relações sexuais, portanto, a 

sexualidade assume um papel essencial nesta fase da vida, onde a ânsia do adolescente na 

definição de si mesmo é carregada de necessidade de conhecer seu corpo, seu funcionamento e 

as nuanças do comportamento sexual. Assim, o Núcleo de Atenção a Saúde da Família - NASF 

de Valença do Piauí desenvolveu o Projeto Crescer: Conversando sobre Sexualidade com 

Adolescentes. OBJETIVOS: Tendo como objetivo criar um espaço dentro das escolas para 

discutir e refletir sobre sexualidade com adolescentes, estimulando a sua autonomia e 

responsabilidade a fim de favorecer a prevenção de gravidez na adolescência e das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis – DST’S. METODOLOGIA: Esta abordagem interdisciplinar foi 

desenvolvida nos meses de maio a novembro de 2012, atendendo a cinco escolas públicas 

municipal de Valença do Piauí, com alunos do 6º ao 9º. Utilizou-se a metodologia numa 

perspectiva de intervenção, realizando oficinas educativas sobre os temas da sexualidade, 

abrangendo desde a temática sobre gênero até prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis/AIDS, buscando conhecer o nível de conhecimento das adolescentes sobre os 

temas abordados a cerca do assunto, também em um dos momentos do projeto houve palestras e 

reuniões com o corpo docente da escola pais e familiares. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

resultado do Projeto foi identificar as dúvidas mais frequentes dos adolescentes tem sobre 

gravidez, aborto, gênero, DST, contracepções e relacionamentos, e poder através dele esclarecer 

e prevenir a gravidez e DTS’S entre adolescentes. Assim, os resultados deste projeto 

possibilitaram nossa reflexão a respeito da importância da realização de atividades de educação 

sexual, focalizando crenças, mitos e tabus dos adolescentes, buscando assim esclarecer suas 

dúvidas a cerca do assunto. Também notou - se que há pouca conversa sobre sexualidade na 

escola, tampouco nas famílias. CONCLUSÃO: Concluindo que há uma necessidade de se 

trabalhar esse tema nas escolas, afim que possamos prevenir os adolescentes da gravidez precoce 

e das DST’S. O projeto possibilitou o desenvolvimento de um trabalho educativo positivo de 

valorização humana, considerada uma intervenção pedagógica e psicológica adequada pelos 

adolescentes, professores e pais. 
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SAÚDE DA PESSOA IDOSA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Caique Veloso; Danielle Vilela Lopes; Gabriel Felipe Luz de Alencar; Lucas Ariel Fernandes da 

Rocha; Fabrícia Araújo Prudêncio. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: caiqueveloso3@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento humano é um processo sequencial, individual, cumulativo, 

irreversível, universal e não patológico que vem ganhando destaque no Brasil, desde a década de 

60, através da rápida e sustentada redução das taxas de fecundidade somada ao aumento 

progressivo da expectativa de vida, acarretando assim, o aumento da população idosa no país. 

Como consequência, houve o aumento das doenças crônico-degenerativas, fazendo-se necessário 

a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas à população idosa. OBJETIVOS: 

O presente estudo objetivou analisar a produção científica sobre a saúde da pessoa idosa no âmbito 

da atenção primária, com ênfase na atuação do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família (ESF). 

METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão da literatura científica indexada no banco de dados 

SCIELO, no período de maio de 2013, utilizando-se os seguintes descritores: idoso; saúde; 

enfermagem; sendo encontrados 57 artigos. Os critérios de inclusão considerados para a escolha 

das produções foram: estar na língua portuguesa, compreendido entre os anos de 2007 a 2013, 

relacionado à temática e possuir texto completo. Restaram, assim, 19 artigos que foram analisados 

de acordo com o ano de publicação, a região, a abordagem metodológica, o cenário e a categoria 

temática. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a análise das produções científicas, observou-

se que no ano de 2011 ocorreu o maior número de publicações; a região Sul apresentou-se como 

a maior produtora de artigos; a abordagem que prevaleceu foi a qualitativa e as Unidades Básicas 

de Saúde destacaram-se como o cenário mais utilizado na realização das pesquisas, sendo a 

temática agrupada em duas categorias: atuação da enfermagem na atenção à saúde do idoso na 

ESF e assistência de enfermagem ao cuidador da pessoa idosa no âmbito domiciliar. As produções 

apontaram a ESF como um modelo de reorganização da atenção primária, destacando o papel 

fundamental da enfermagem nas atividades de promoção, proteção e reabilitação da saúde 

destinadas à pessoa idosa, através de consultas de enfermagem, de atividades de educação em 

saúde e de visitas domiciliares. Com relação ao idoso no âmbito domiciliar, percebeu-se que o 

cuidado é realizado habitualmente pelo cuidador familiar, gerando para este uma sobrecarga física 

e psicológica. CONCLUSÃO: Conclui-se, portanto, que a enfermagem comporta-se como uma 

importante ferramenta no desenvolvimento da atenção à saúde do idoso, sendo de extrema 

importância a manutenção do vínculo enfermeiro-idoso, já que essa conexão possibilita o alcance 

do atendimento integral. Esse profissional deve também estar atento às necessidades de saúde dos 

idosos dependentes, bem como, mais próxima dos cuidadores, no sentido de orientá-los, e 

acompanhar o cuidado realizado, a fim de oferecer suporte assistencial ao idoso e a sua família 

para uma melhor qualidade de vida. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NA INTERNET 

BRASILEIRA SOBRE “CÁRIE DENTÁRIA” 

 

Felipe Rodolfo Pereira da Silva; Any Carolina Cardoso Guimarães Vasconcelos; Daniel Fernando 

Pereira Vasconcelos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: felipe.9945@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A cárie dentária aparecia em nossos ancestrais mais antigos numa prevalência 

de 2%, porém com o surgimento da agricultura há 13 mil anos, subiu para 9%. Atualmente, 

segundo a Organização Mundial de Saúde, a cárie dentária afeta mais de 60% da população 

mundial, caracterizando-se como um sério problema de saúde pública. Em períodos remotos 

pouco se sabia sobre a etiologia da cárie dentária, diferente da realidade que se tem hoje. Com a 

globalização, a forma mais comum de busca pela informação tornou-se a internet. A palavra cárie 

é buscada, especificamente, pela ferramenta de busca Google mais de 370.000 vezes por mês, 

porém pouco se sabe sobre a qualidade e os aspectos éticos que as páginas resultantes dessa busca 

apresentam. OBJETIVOS: Avaliar a qualidade, a exatidão das informações e os princípios éticos 

de sites brasileiros que divulgam informações sobre o tema “cárie dentária”. METODOLOGIA: 

Foi realizada a avaliação dos sites brasileiros encontrados através de três mecanismos de busca 

(Google, Yahoo e Bing). Foi predeterminado que seriam avaliados os primeiros 100 resultados 

de cada buscador, visto que são esses os sites mais acessados pelos usuários. Os sites que 

apareciam em mais de um buscador foram analisados apenas uma única vez, resultando no total 

de 231 sites analisados. Os sites foram avaliados no período de 1 a 7 de Junho de 2013, por dois 

pesquisadores, previamente calibrados com nível de concordância de 90%, de acordo com o Novo 

Código de Ética Odontológico e também com o Manual de Princípios Éticos para Sites de 

Medicina e Saúde do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (MPESMS - 

CREMESP). O estudo investigou os seguintes critérios: finalidade do site (educativo, comercial, 

serviço e outro), honestidade versus objetivo, fundamento científico, bibliografia, privacidade, 

ética, registro no conselho e contato. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados do presente 

estudo mostraram que 42,1% dos sites possuíram fins comerciais, 40,9%, fins educativos, 11,7%, 

prestadores de serviços e 5,3%, outros fins. Em relação ao critério honestidade versus objetivo 

59,0% dos sites apresentaram ser honestos, 61,6% mostraram exatidão nas informações prestadas, 

38,0% apresentaram textos com fundamentação científica, 32,4% seguiram os padrões de 

privacidade, 17,8% tinham um profissional com registro em algum conselho de classe e apenas 

29,2% apresentaram algum tipo de referência bibliográfica. Por outro lado, em relação ao critério 

ética, 90,9% dos sites seguiram princípios éticos e 63,1% dos sites apresentaram alguma forma 

de contato. Somente 4,5% dos sites estava de acordo com todos os itens avaliados. 

CONCLUSÃO: Os sites brasileiros avaliados relacionados ao tema “cárie dentária” divulgaram 

conteúdo insuficiente em relação à qualidade da informação, ferindo princípios éticos e não 

disponibilizando informações confiáveis aos profissionais da saúde e usuários da internet 

interessados no tema. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE: UMA PRÁTICA NA COMUNIDADE NO COMBATE ÀS 

DOENÇAS DIARREICAS. 

 

Gabriel Lucas de Lima Sousa; Jarlinda Maria do Nascimento; Thaianny Cordeiro de Sousa; 

Ediléia Marcela Dutra; Evaldo Eufrásio Vasconcelos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: biellukass@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As doenças diarreicas são caracterizadas pelo aumento do número de 

evacuações e a perda de consistência das fezes. Sua principal complicação é a desidratação, que 

pode levar ao óbito, principalmente de crianças e idosos, grupos mais vulneráveis à doença. Sua 

prevalência se registra em áreas carentes de saneamento básico e onde há maior concentração de 

populações de reduzida condição sócio-econômica. Pode ser prevenida por meio de medidas 

como: melhoria da qualidade da água, destino adequado de lixo e dejetos, controle de vetores, 

higiene pessoal e alimentar. Tais medidas, no entanto, são muito amplas, sendo necessário que os 

serviços de saúde sejam capazes de orientar, algumas ações mais específicas e menos onerosas. 

Neste sentido, a formação de profissionais aptos a desenvolver ações de combate às doenças 

diarreicas é muito importante para sua prevenção e controle. OBJETIVOS: Descrever a 

experiência de alunos de graduação do Curso de Enfermagem durante uma prática na comunidade 

com foco na prevenção das doenças diarreicas. METODOLOGIA: Relato de experiência a cerca 

de uma prática na comunidade desenvolvida por alunos do Curso de Enfermagem da Faculdade 

INTA na disciplina de Parasitologia. Esta prática ocorreu em uma escola do município de Sobral-

CE, durante o mês de abril de 2013. As atividades envolveram a construção de um folder e 

realização de atividades de educação em saúde para alunos do ensino fundamental do 7º e 9º ano. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A prática na comunidade se deu inicialmente pelo 

planejamento das atividades e o empoderamento de informações necessárias às ações propostas. 

A construção do folder se deu por meio da busca de informações sobre doenças diarreicas. O 

folder continha informações sobre: O que é doença diarreica aguda?, agentes causadores, 

sintomas, transmissão e dicas de prevenção. Esta etapa da prática na comunidade foi muito 

importante para a fundamentação teórica dos alunos a cerca das doenças diarreicas. As atividades 

de educação em saúde foram agendadas na escola e ocorreram por meio da abordagem e discussão 

da temática com os alunos. O foco da atividade educativa foi a prevenção das doenças diarreicas. 

Após esta atividade foi aplicado um questionário com perguntas sobre o assunto abordado com o 

objetivo de conhecer o que foi apreendido pelos alunos como também para a avaliação da 

atividade educativa. O resultado deste instrumento foi que mais de 73% dos alunos responderam 

corretamente 65% das questões, mostrando que a maioria deles obteve um bom aprendizado. 

CONCLUSÃO: O resultado do instrumento usado após a atividade de educação em saúde mostra 

que esta pode ser um importante veículo para o empoderamento de informações necessárias à 

prevenção de doenças e à promoção da saúde da população. Além disto, as atividades realizadas 

instrumentalizaram os alunos de graduação em Enfermagem para a atuação na comunidade, por 

meio da educação em saúde e em intersetorialidade. 
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CONSUMO DE ALIMENTOS CARIOGÊNICOS ENTRE CRIANÇAS NO BRASIL 

 

Sansão Lopes de Moraes Neto; Railson Pereira Souza; Guilhermina Gomes da Fonsêca; Eduardo 

Emanuel Sátiro Vieira; Jorgiana Araújo Libânio; Margareth Coêlho dos Santos; Juliana de 

Oliveira Aguiar Santos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: guilhermina-fonseca@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os hábitos alimentares, principalmente na infância, representam um fator 

importante na gênese e progressão da cárie. Essa doença apresenta etiologia multifatorial que 

depende da interação entre consumo de alimentos cariogênicos, microbiota e hospedeiro 

suscetível. Devido o elevado consumo de alimentos cariogênicos entre as crianças, essa população 

possui considerável risco para a incidência dessa complicação. OBJETIVOS: Verificar dados 

atualizados sobre o consumo de alimentos cariogênicos entre crianças no Brasil. 

METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão sistemática por meio da consulta de trabalhos 

científicos publicados entre os anos de 2002 e 2012, nas bases de dados da PubMed, Medline, 

Scielo e Bireme. Foram selecionados 14 artigos que avaliaram o consumo de alimentos 

cariogênicos entre crianças e a prevalência da cárie dentária, utilizando os descritores: alimentos 

cariogênicos, consumo alimentar e crianças. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Estudos recentes 

demonstraram um elevado consumo de alimentos cariogênicos, principalmente os açucarados, 

entre as crianças. Menezes et al. (2010) investigaram a relação entre a dieta e atividade da cárie 

entre 150 crianças, na faixa etária de seis a 12 anos de idade, e verificaram que 92% das crianças 

consumiam alimentos cariogênicos principalmente durante os lanches, com frequência de 2 a 3 

vezes ao dia. Em outro estudo realizado por Sousa-Filho et al. (2006) com 220 crianças de ambos 

os sexos, na faixa etária de 36 a 68 meses de idade, observou-se prevalência no consumo de 

alimentos açucarados como doces, balas, chicletes e pirulitos (94,5%) e chocolate (92,3%). 

CONCLUSÃO: Portanto ainda há um demasiado consumo de alimentos cariogênicos entre as 

crianças brasileiras, tornando-se necessário uma maior atenção quanto a saúde bucal dessa 

população. 
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FUNGOS NA CASTANHA-DO-GURGUÉIA (DIPTERIX LACUNIFERA DUCKE) 

COMERCIALIZADA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE BOM JESUS - PI 

 

Helga Germana de Sousa Ribeiro; Felicianna Clara Fonsêca Machado; Samaramente Linda 

Rosaldo Ramos da Terra Nordestino; Hara Gerlana de Sousa Ribeiro; Natylane Eufransino 

Freitas; Janaína de Fátima Saraiva Cardoso. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: germana.rccjovem@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A fava de morcego ou castanha-do-gurguéia (Dipteryx lacunifera Ducke) é 

uma espécie nativa do Meio-Norte do Brasil, encontrada, principalmente, no Maranhão e no Piauí. 

Neste último, é muito utilizada como alimento e em Bom Jesus, sul do Estado, é comumente 

encontrada à venda no Mercado Público Municipal, entre os meses de agosto e novembro. 

OBJETIVOS: Quantificar e identificar gêneros fúngicos contaminantes da castanha-do-gurguéia 

comercializada no mercado público municipal de Bom Jesus, Piauí. METODOLOGIA: 

Coletaram-se 18 amostras da castanha-do-gurguéia, no Mercado Público Municipal de Bom 

Jesus. As amostras de 100g da castanha foram depositadas em sacos plásticos estéreis e 

encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia de Água e Alimentos da Universidade Federal do 

Piauí, em Bom Jesus, onde se realizaram as análises. Foram adicionadas 25g de castanha em 

225ml de Água Peptonada a 0,1% e realizadas dissoluções de 10?¹ a 10?³. Alíquotas de 1 ml de 

cada diluição foram transferidas para placas de Petri em duplicata, vertendo-se em seguida, o 

meio Ágar Dextrose Batata. As placas foram incubadas a 26oC por sete dias, sendo selecionadas 

as que apresentaram de 10 a 100 colônias. Após o período de incubação, prepararam-se lâminas, 

a partir de cada colônia, para observação dos aspectos morfológicos dos fungos isolados para a 

identificação dos gêneros. Por não haver padrão específico para a contagem de bolores e leveduras 

em castanhas, adotou-se para fins de comparação, o padrão estabelecido pela ANVISA (RDC 

no12/2001) para produtos de frutas não esterilizados comercialmente, em que a contagem deve 

ser inferior a 104 UFC/g. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As contagens de Bolores e 

Leveduras na castanha-do-gurguéia variaram de 1,0 a 5,0 UFC/g, com uma média de 3 x 103 

UFC/g. A contaminação do produto pode ser considerada baixa, pois nenhuma amostra excedeu 

o limite de 104 UFC/g. Apesar das baixas contagens, constatou-se a presença de Aspergillus sp. 

e Penicillium sp., gêneros fúngicos que possuem espécies potencialmente produtoras de 

micotoxinas. Esse achado é preocupante porque algumas dessas toxinas possuem atividades 

mutagênicas, carcinogênicas e teratogênicas. CONCLUSÃO: A castanha-do-gurguéia apresenta 

qualidade satisfatória, com baixa contaminação por bolores e leveduras. A presença de 

Aspergillus sp. e Penicillium sp. desperta para a necessidade de realização de estudos que 

investiguem a presença concomitante de toxinas no produto. 
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ANÁLISE DE FATORES INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS ASSOCIADOS A 

QUEDAS EM IDOSOS EM AMBIENTE DOMICILIAR 

 

Hially Alves Costa; Alana Machado Nascimento; Dalila Tâmara Leão de Sousa; Lígia Carvalho 

Figuerêdo; Igor Almeida Silva; Ronaldo Nogueira Filho; Leonel Marques Rodrigues. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: hially_alves@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O prolongamento da vida traz consigo uma série de consequências para a 

população idosa. Esta sofre mudanças naturais no processo de envelhecimento que podem causar 

limitações funcionais o que torna o idoso mais vulnerável à queda e a ocorrência de lesões. Os 

fatores intrínsecos podem ser definidos como aqueles relacionados ao próprio sujeito, o qual pode 

apresentar redução da função dos sistemas que compõem o controle postural, doenças, transtornos 

cognitivos e comportamentais, apresentando incapacidade em manter ou para recuperar o 

equilíbrio, quando necessário. Como fatores extrínsecos têm-se aqueles relacionados ao ambiente, 

tais como iluminação, superfície para deambulação, tapetes soltos, degraus altos ou estreitos. 

OBJETIVOS: Analisar os fatores que predispõem às quedas no ambiente domiciliar de idosos, 

correlacionando-os com o que se destaca na literatura. METODOLOGIA: Foi realizada uma 

revisão sistemática, onde foram avaliados artigos científicos extraídos da base de dados Scielo, 

Pubmed, Bireme em português e inglês de 2005 a 2012 com os seguintes descritores: ambiente 

domiciliar, quedas e idosos. Teve como critério de inclusão estabelecido para a seleção de artigos 

a relevância e significância ao tema, periódicos reconhecidos pela Capes A1, A2 e B1. Como 

critérios de exclusão artigos que não apresentavam nos resumos fatores que causam quedas em 

idosos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram analisados 32 artigos, onde 04 expõem que o 

ambiente domiciliar é considerado como principal fator extrínseco de quedas, pois não 

apresentam adaptações condizentes com a idade; 02 artigos apresentaram que a iluminação 

inadequada dentro de um ambiente domiciliar é um fator de risco que também contribui para 

quedas, já que os idosos não distinguem com clareza os tons; 02 demonstraram que o déficit visual 

aumenta o risco de quedas, pois é um sistema que exerce papel importante no controle da marcha 

e equilíbrio; 02 expuseram que gênero feminino é também caracterizado como um fator de risco, 

sendo mais propensas às quedas, pois a mesma está relacionada aos fatores como: disfunções 

nutricionais. Para compreensão da temática em estudo, os dados adquiridos nos artigos incluídos 

na análise proposta foram agrupados. Desse modo foi concebível a compreensão dos fatores, 

observando o fator mais prevalente de quedas entre idosos. Os estudos inseridos na análise 

destacam que a justificativa das quedas que ocorrem entre os idosos é designada por causas 

variadas e a mesma está relacionada a fatores que são classificados como intrínsecos e extrínsecos. 

CONCLUSÃO: Foi concebível concluir que os idosos sofrem quedas com maior frequência do 

que um adulto jovem, e a mesma ocasionam lesões como fraturas e complicações que 

normalmente evoluem para alguma deformidade. Esta revisão proporcionou elucidar com clareza 

os demais diferentes fatores que ocasionam quedas entre os idosos, dentre eles encontramos o 

meio ambiente, a iluminação, o gênero feminino e o déficit visual. 
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A FISIOTERAPIA COMO PREVENÇÃO DE DISTÚRBIOS POSTURAIS EM ALUNOS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Jarlan Ted do Nascimento Lima; Ayrton Santos Maciel; Anderson de Oliveira Reis; Ederson 

Gonçalves Carvalho; Francisco Lopes Barros; João Pedro Pio Rodrigues. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jarlan.ted@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Academia Americana de Ortopedia define postura como o arranjo relativo 

das partes do corpo. Considera-se uma boa postura quando ocorre equilíbrio músculo-esquelético 

protegendo as estruturas de sustentação do corpo em relação a lesões ou deformidades 

progressivas. Por outro lado, o desequilíbrio entre esses fatores levam ao desenvolvimento de 

distúrbios posturais como escolioses, hipercifose e hiperlordose. Em decorrência dessas 

alterações temos como consequências as lombalgias, dorsalgias e cervicalgias as quais prejudicam 

o desenvolvimento normal sobretudo das crianças. Nesse contexto, a fisioterapia tem apresentado 

métodos de prevenção com resultados satisfatórios. OBJETIVOS: Apontar medidas de 

prevenção fisioterápicas com a finalidade de evitar distúrbios posturais decorrente da postura 

errônea adotada por alunos do ensino fundamental. METODOLOGIA: Foi realizada revisão 

bibliográfica sobre o tópico, sendo selecionado material oriundo de artigos nacionais selecionados 

a partir de pesquisa na base de dados Bireme, Lilacs, Pubmed e Scielo englobando trabalhos de 

2005 a 2012, utilizando as palavras-chave distúrbios posturais, fisioterapia, prevenção e ensino 

fundamental. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os escolares sofrem sobrecarga nas estruturas 

músculo-esqueléticas devido à manutenção da postura sentada por longos períodos, o transporte 

errôneo de material escolar e a utilização de mobiliário escolar inadequado como prejudiciais à 

postura. Os métodos mais utilizados pelos fisioterapeutas nas escolas para prevenção de distúrbios 

posturais incluem: a educação dos alunos, funcionários e a família, através de palestras e 

elaboração de materiais didáticos; adequação do ambiente de ensino de forma a garantir menor 

desequilíbrio do sistema músculo-esquelético e consequentemente menor gasto energético; 

pesagem de mochilas, as quais não devem ultrapassar 10% do peso corporal de acordo com a 

sociedade brasileira de ortopedia; realizar avaliação postural, importante para identificar desvios 

posturais que possam gerar disfunções mais graves; e encaminhar para o tratamento precoce, a 

fim de reduzir os efeitos nocivos. CONCLUSÃO: O rastreamento de distúrbios posturais durante 

a fase escolar pode proporcionar a prevenção de problemas futuros, sendo uma estratégia 

facilmente aplicável, eficiente e de baixo custo. Com isso, a fisioterapia possui papel importante 

nas escolas, no que se diz respeito à prevenção de distúrbios posturais, proporcionando o 

desenvolvimento normal dessas crianças que se encontram em sua principal fase de crescimento, 

evitando inúmeros problemas futuros, tornando-as adolescentes e adultos mais saudáveis com 

relação a esses tipos de afecções da coluna vertebral. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE PROBLEMAS CAUSADOS PELO 

LIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Jeosafá Araújo Lopes de Alencar; Rayann Branco dos Santos; Jocielma dos Santos de Mesquita; 

Auxiliadora Elayne Parente Linhares; Raissa Mont´alverne Barreto; Vanessa Ximenes Bertoldo; 

Átilla Maria Albuquerque Machado. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jeosafa_jfa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O acúmulo exacerbado de lixo tem como consequências poluição de solos e 

águas, entupimento de canais de esgotos, poluição visual, mau cheiro, doenças e ambientes 

propícios para insetos, roedores e agentes patogênicos. Tudo isso age direta e indiretamente na 

saúde de toda população (GOUVEIA; NELSON, 1999). OBJETIVOS: Sensibilizar a população 

do bairro Vila União no município de Sobral-CE, quanto aos malefícios causados pelo o acúmulo 

do lixo, mostrar os danos à saúde e prejuízos resultantes da exposição constante ao lixo. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência com abordagem qualitativa, ocorrido 

no mês de Abril, no CSF do bairro Vila União localizado no município de Sobral-CE. Os sujeitos 

da ação foram os moradores do referido bairro que frequentam o CSF. Abordamos os moradores 

na rua perguntando a respeito do destino do lixo produzido em casa, perguntando as principais 

queixas a respeito do acúmulo do lixo. Distribuímos panfletos, fizemos divulgações através de 

som e registro fotográfico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Diante da exposição da 

problemática apresentada aos moradores, percebeu-se que houve uma boa sensibilização referente 

aos malefícios causados pelo lixo e observou-se também uma interação entre os acadêmicos e os 

moradores do bairro, o que favoreceu o desenvolvimento das atividades. Houve significativa 

participação dos sujeitos devido ao fato do problema em questão ser tão agravante e um agente 

causador de inúmeras patologias. Todos moradores foram abordados pelos acadêmicos e se 

propuseram a colaborar com o estudo em si, colocando-nos a par de dúvidas, questionamentos, 

afirmações e informações referentes ao assunto do acúmulo de lixo próximo aos lares e os agravos 

que este tem trago para os moradores. CONCLUSÃO: A ação foi realizada de maneira eficaz. O 

movimento mostrou os riscos aos quais a população está exposta, bem como os malefícios que 

estes trazem a saúde. Dessa forma, constatou-se que a participação da população em grupos que 

visem à promoção de saúde é de suma importância para aquisição de conhecimentos e melhoria 

das condições de vida. 
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A EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA MÃES DE RECÉM-NASCIDOS PRÉ – TERMO DE 

BAIXO PESO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Jéssica Fontinele da Silva; Renata Thaís Monteiro do Nascimento; Andréia Cristina Araújo Silva; 

Ligia Paula da Conceição Freitas; Fernanda Maria de Jesus Sousa Pires de Moura; Thayse Tamara 

Carreiro Ayres. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jessica.font@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Trata-se de um relato de experiência na prática assistencial de acadêmicos de 

enfermagem na importância da educação em saúde de mães de recém-nascido pré-termo. 

Desenvolvido na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional de uma 

maternidade do nordeste na disciplina Estágio Curricular Supervisionado. Sendo de relevância 

relatar o estímulo à participação e ao protagonismo da mãe e do pai nos cuidados ao recém-

nascido pré-termo. OBJETIVOS: Este artigo busca relatar a reflexões e experiências vivenciadas 

pelos alunos do curso de enfermagem frente aos cuidados com o recém-nascido e as dúvidas e 

expectativas das mães quando ao recém-nascido. METODOLOGIA: O presente trabalho se 

insere numa perspectiva de relato de experiência, vivenciado durante o Estágio Supervisionado, 

do curso de enfermagem. Sendo desenvolvido em uma maternidade do nordeste na unidade de 

cuidados intermediários convencional, durante quatro semanas no ano de 2013. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: No decorrer dos dias de estágio podemos observar que as mães sentiam muitas 

dificuldades na manipulação do recém-nascido pré-termo e de baixo peso, na técnica de 

amamentação e não entendiam os riscos de um bebê que nasce nessas condições. Então na semana 

seguinte iniciaram-se as orientações individuais em regime de tirar dúvidas algo que já acontecia 

na unidade. Observou-se uma melhoria no cuidado do recém-nascido pelas mães, no entanto as 

mães tinham dúvidas parecidas e as orientações eram repetidas diariamente a cada novo paciente 

que chegava. Buscou-se então uma melhoria no processo Educação em Saúde, fazendo folders 

que esclarecessem as principais dúvidas e cartazes com técnica correta de amamentação e de 

coleta de leite materno para inserir na sonda. CONCLUSÃO: A participação da mãe no processo 

de cuida do recém-nascido favorece o desenvolvimento e crescimento do recém-nascido, assim é 

de relevância que a educação em saúde seja continua e com ênfase na autonomia das mães até 

que o recém-nascido tenha alta. A equipe de enfermagem pela proximidade com os pacientes 

mostrou se eficaz na obtenção de aceitabilidade e confiança pelas mães o que torna mais fácil o 

aprendizado. 
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A PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO UTERINO: PERCEPÇÃO DE MULHERES 

USUÁRIAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

Kilvia Ferreira Xavier; Gracyanne Maria Oliveira Machado; Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; 

Danila Pacheco da Silva; Andressa Lima Ramos; Luziane Cardoso Costa; Maria Rosiane 

Vasconcelos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: kilvinha15@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de colo do útero é um dos mais graves problemas de saúde pública, 

com um elevado índice de incidência e mortalidade no Brasil. Uma das principais estratégias de 

prevenção do câncer de colo uterino está em diagnosticar precocemente a doença, prática 

realizada através do exame de Papanicolau. OBJETIVOS: Analisar a compreensão e práticas das 

mulheres usuárias da estratégia saúde da família acerca da prevenção do Câncer do Colo do Útero 

METODOLOGIA: Realizou-se um estudo exploratório e descritivo com abordagem qualitativa 

com 15 mulheres de 25 a 64 anos de idade, usuárias da estratégia de saúde da família do município 

de Chaval – Ceará, no período de abril a maio de 2013. As respostas foram interpretadas através 

da transcrição dos dados coletados, leitura inicial do texto, listagem dos pontos de maior 

importância, análise estrutural, dissertação das informações e fundamentação com a teoria, 

utilizando um roteiro de entrevista estruturado, conforme Minayo (2007). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os resultados revelaram que quando abordadas sobre o câncer do colo do útero, 

as mulheres relatam como uma doença perigosa que causa morte entre elas. Em relação à 

sintomatologia, todas demonstraram não ter conhecimento sobre o assunto. A maioria das 

entrevistadas acredita na cura da neoplasia, desde que tenha um diagnóstico precoce, e outras 

acreditam que a cura provém da vontade de Deus em primeiro lugar. Quanto as medidas 

preventivas realizadas pelas mulheres muitas citaram a realização do Papanicolau, não tendo 

conhecimento das demais medidas preventivas. Observamos que todas já tinham realizado o 

exame preventivo, mas muitas não cumpriam a periodicidade, recomendada pelo Ministério da 

Saúde. E em relação aos motivos que levaram a realização do Papanicolau, as mulheres referem 

o incentivo de alguns profissionais de saúde, outras por apresentarem sintomas que as 

incomodavam como dor pélvica, mas a maioria referiu procurar por livre e espontânea vontade, 

por considerar o exame como algo importante para a sua saúde. A sugestão é que sejam realizadas 

mobilizações para sensibilizar as mulheres usuárias das ESF’s, para discutir sobre o tema e 

divulgar estudos sobre as principais causas da doença e os índices de mortalidade. 

CONCLUSÃO: Concluiu-se que as mulheres necessitam de mais informação sobre a 

importância da prevenção do câncer do colo uterino, para que realizem o exame preventivo com 

periodicidade, reduzindo assim os índices de morbidade e mortalidade dessa neoplasia maligna, 

promovendo uma melhor qualidade de vida. 
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ESCLEROSE MÚLTIPLA: APLICAÇÃO DA SAE NA CLÍNICA MÉDICA DO 

HOSPITAL HGV 

 

Lays Carollinne Soares de Carvalho; Vanessa Caminha Aguiar Lopes; Elenir de Araújo Lago; 

Erlayne Camapum Brandão; Cerliane Camapum Brandão; Maria Esther Silva; Elaine Maria Leite 

Rangel Andrade. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: lays_carollinne@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Esclerose múltipla é uma doença desmielinizante idiopática, própria do 

sistema nervoso central, que altera de forma intermitente a função neurológica (MILLER; 

NEWMAN, 1998, BRUSA, JONES, PLANT, 2001). Compromete três regiões do sistema 

nervoso: a) medula espinhal - causa fraqueza, espasmos musculares, fadiga, etc; b) tronco cerebral 

- causa diplopia, nistagmo, ataxia, disartria e disfagia, e c) hemisférios cerebrais - causa declínio 

intelectual, depressão, euforia entre outras alterações (DUJMOVIC, et. al, 2004, ROUSSEFF; 

TZVETANOV; ROUSSEVA, 2005 APUD ANDRADE, 2007). OBJETIVOS: Relatar o cuidado 

prestado a um paciente com esclerose múltipla, e descrever os principais diagnósticos e 

intervenções traçados no processo de assistência de enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se 

de um estudo de caso, já que houve uma descrição detalhada de apenas um caso de Esclerose 

Múltipla, doença relativamente rara, os dados foram coletados com autorização do paciente, 

respeitando a Resolução 196/96, na Clínica Médica do HGV, em maio de 2011. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: A partir do histórico de enfermagem e levantamento dos resultados dos exames 

foi possível traçar os seguintes diagnósticos de Enfermagem baseados na NANDA: dentição 

prejudicada associada a cáries nos dentes, dentição estragada, falta de alguns dentes e presença 

de tártaros evidenciado por conhecimento deficiente a respeito da saúde dental e barreiras 

econômicas ao cuidado profissional; padrão de sono prejudicado associados à mudança no padrão 

normal de sono, queixas verbais de não se sentir bem descansada, falta de adaptação ao ambiente 

hospitalar e cansaço evidenciado pela interrupção do sono durante a noite (prurido no corpo) e 

dor crônica relacionada a dor no hálux, queixa verbal de desconforto, cianose no hálux, posição 

para evitar a dor, mudança no padrão de sono evidenciado por má perfusão tissular do hálux. 

Quanto as principais intervenções traçadas baseados no NIC, respectivamente: administrar 

bochechos com soro fisiológico ou soluções prescritas, aplicar massagem suaves nas gengivas 

com escova de dentes de cerdas macias e estimular a escovação e a utilização de fio dental; 

identificar os fatores causadores/contribuintes que possam contribuir para a insônia (como dor 

crônica), doenças metabólicas, utilização de fármacos prescritos, ajudar o cliente a estabelecer 

padrões de sono/repouso ideais, assegurando períodos ininterruptos de sono, principalmente 

durante a noite, explicar a necessidade das interrupções geradas pela monitorização dos sinais 

vitais e/ou de outros cuidados, quando o cliente está hospitalizado e proporcionar um ambiente 

tranquilo e implementar medidas de conforto antes de dormir; determinar o limiar de dor. 

CONCLUSÃO: Foi possível praticar o cuidado de forma holística ao paciente internado na 

clínica médica do HGV, com aplicação efetiva do processo de enfermagem (histórico, diagnóstico 

e intervenção) contribuindo para o aperfeiçoamento da prática dos graduandos de enfermagem e 

para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes. 
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ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS IDOSOS HIPERTENSOS 

ATENDIDOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Luciane Leal Sousa; Eucário Leite Monteiro Alves; Francisco Daniel Leal Sousa; Misterly Rabelo 

de Oliveira Silva; Priscila Veras Santos; Isabela Bastos Jácome de Souza; Lindia Kalliana da 

Costa Araújo Alves Carvalho. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: lucianeleal79@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial por ser uma patologia crônica de origem multifatorial, 

constitui-se como um fator de risco para doenças cardiovasculares. Na população brasileira se 

apresenta em grande prevalência, onde fatores como hereditariedade, idade, gênero, grupo étnico, 

além da obesidade, etilismo e tabagismo são determinantes para seu surgimento. Os idosos por se 

encontrarem com sua capacidade funcional vulnerável estão susceptíveis a adquirir essa 

patologia. Cabe aos serviços de saúde, especialmente a Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

atuar de forma eficaz na sua prevenção e controle. No município de Alto Longá – PI, este serviço 

promove um bom atendimento à sua população com uma equipe multiprofissional, esta faz a 

triagem, acompanhamento e o tratamento da hipertensão em toda a população para assim evitar 

complicações além do aparecimento de outras doenças. OBJETIVOS: Caracterizar os aspectos 

epidemiológicos dos idosos hipertensos atendidos pela Estratégia de Saúde da Família no 

município de Alto Longá – PI, buscando dados quanto à idade, sexo, raça/cor, escolaridade, zona 

de residência além de identificar os medicamentos mais utilizados por esses pacientes para assim 

propor ações de melhora na qualidade de vida. METODOLOGIA: Pesquisa de campo, 

exploratória, retrospectiva e descritiva, com abordagem quantitativa. Será realizada em Unidades 

Básicas de Saúde de Auto Longá - PI, com todas as fichas dos pacientes hipertensos atendidos na 

ESF. Os dados serão coletados através da análise das fichas dos pacientes atendidos no Hiper- 

Dia pelos profissionais da ESF. Para a análise usar-se-á o software SPSS e a interpretação 

acontecerá junto com o mesmo. Serão seguidos os procedimentos éticos, conforme a resolução 

196/96. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O projeto encontra-se em construção. 

CONCLUSÃO: O projeto encontra-se em construção. 
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SAÚDE NA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DAS PRÁTICAS 

DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) 

 

Sandra Patricia Travecedo Ramos; Sabrina Sampaio de Queiroz Castro; Raquel Vasconcelos 

Lopes. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

 

INTRODUÇÃO: As atividades desenvolvidas a partir do Programa Saúde na Escola (PSE), 

estabelecido no Brasil em 2007, com parceria do Ministério da Saúde e Ministério da Educação, 

têm se tornado nos últimos anos um método favorável para o desenvolvimento de práticas 

educativas para saúde das crianças e adolescentes, de maneira que interfere diretamente na 

promoção e prevenção da saúde na comunidade. Desta forma, o envolvimento entre escola e 

centro de saúde torna-se fundamental para desenvolver o Programa Saúde na Escola. 

OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo descrever as práticas educativas desenvolvidas em 

uma escola pública do interior do Ceará durante o estágio supervisionado I. METODOLOGIA: 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciado durante o estágio 

supervisionado I por acadêmicas do 9º período do curso de graduação em enfermagem, em um 

Centro de Saúde da Família (CSF) no interior do Ceará no período de fevereiro a junho de 2012. 

As atividades foram realizadas com a participação da equipe de saúde do Centro de Saúde da 

Família (CSF) e Núcleo de Atenção a Saúde da Família (NASF). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Observou-se a importância do desenvolvimento dessas ações, uma vez que os 

acadêmicos de enfermagem junto aos preceptores e direção da escola tornam-se multiplicadores 

da saúde na escola e contribuem significativamente para que as comunidades através dos jovens 

adotem estilos de vida saudáveis. CONCLUSÃO: Através dessa vivência, percebeu-se a 

importância da interação entre saúde e educação para o fortalecimento das ações de promoção à 

saúde, prevenção de doenças e agravos, a fim de proporcionar um desenvolvimento saudável e 

melhorar a qualidade de vida dos estudantes e familiares destes, buscando evitar problemas 

futuros. 
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO CENÁRIO NEOLIBERAL E OS 

DESAFIOS NA DEFESA DO ACESSO A ESSE DIREITO UNIVERSAL. 

 

Tereza Nair de Paula Pachêco; Ana Caroline de Sousa Silva; Flávia Gonçalves da Silva; Halana 

Rodrigues Freire Eloy; Jéssica Holanda Ponte; Juliana Isaias Miranda; Amanda Silva de Oliveira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: terezappacheco@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Compreender as políticas públicas de saúde dentro do contexto neoliberal 

requer a visualização de três pilares fundamentais: a privatização, a focalização e a 

descentralização dessas políticas. Com base nesse trinômio, o atual perfil do sistema de saúde em 

nosso país, que tem por princípio a universalidade, encontra-se em um processo de privatização 

dos serviços, focalização, no sentido de assegurar o acesso às políticas somente aos 

comprovadamente pobres, e a descentralização, não na perspectiva de compartilhamento do poder 

entre as esferas públicas, mas sim, como transferência da responsabilidade do Estado para as 

instituições privadas ou outros entes da federação sob a justificativa do voluntariado. Portanto, a 

efetivação das políticas públicas de saúde apresentam muitos desafios que serão discutidos logo 

a seguir. OBJETIVOS: Compreender como se configuram as políticas de saúde no cenário 

neoliberal e identificar os desafios a serem enfrentados para a defesa dessa política enquanto um 

direito de todos os cidadãos. METODOLOGIA: A metodologia se deu por meio da 

sistematização de dados referentes à obras que abordam a discussão sobre a configuração das 

políticas públicas na contemporaneidade e o atual cenário da saúde pública no Brasil, elencando 

pressupostos que mostrassem a relação que se estabelece entre a efetivação das políticas públicas 

no contexto neoliberal e o desmonte do sistema público de saúde. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A partir das leituras pudemos observar a relação contraditória e conflituosa, que 

se estabelece entre Estado e sociedade na constituição e processamento das políticas públicas, e 

que nesta arena de conflitos, estão em jogo muitos interesses econômicos, políticos e sociais de 

interesse da classe capitalista, que garante sua hegemonia no bloco do poder por meio da 

apropriação privada da riqueza produzida, onde nesse processo verificamos o enfraquecimento 

das políticas públicas e o fortalecimento das privatizações, como podemos constatar nas políticas 

de saúde. CONCLUSÃO: Com base nesses argumentos, pudemos concluir que um dos grandes 

desafios para a efetivação das políticas públicas de saúde na contemporaneidade é o 

enfrentamento do seu processo de mercantilização, no qual esta política deixa de ser tratada como 

direito social universal e assume uma dimensão de mercadoria. Outro grande desafio é a efetiva 

participação da sociedade civil na concepção e controle das políticas por meio da composição de 

conselhos, fóruns e conferências, espaços onde podem ser discutidas a fragilização do sistema 

público de saúde, resultado de uma má qualidade dos serviços prestados e da falta de recursos 

destinados a essa área, que acabam por fortalecer a procura pelo sistema privado. Assim, 

constatamos que as políticas públicas deixam de ser resultado de uma construção entre Estado e 

sociedade civil, e passam a desempenhar uma atuação fragmentada, subordinada à lógica do 

mercado, ampliando as desigualdades sociais já existentes. 
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HIGIENE VOCAL NA PROMOÇÃO À SAÚDE VOCAL DE INDIVÍDUOS COM 

DISFONIAS ORGANOFUNCIONAIS ASSOCIADAS AOS NÓDULOS - REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 

Valdir França de Macêdo Filho; Manuela Luchesi Brazil Araújo Torres. 

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Pôster 

 

INTRODUÇÃO: A disfonia é um sintoma relacionado a dificuldade na produção vocal, 

acarretados por outros sintomas e sinais como a rouquidão, tosse seca, alteração do pitch vocal, 

sensação de garganta seca, fadiga oral, dor na região da garganta. As disfonias podem ser 

classificadas em disfonia funcional, disfonia organofuncional e disfonia orgânica. A disfonia 

organofuncional é decorrente de uma disfonia funcional diagnosticada tardiamente, que leva a 

outras alterações, dentre elas, os nódulos de prega vocal, que é uma lesão de massa do tecido 

edematoso e/ou das fibras colágenas, de coloração branca ou levemente avermelhada, benigna e 

bilateral, essa lesão ocorre pelo uso vocal inadequado e abusivo. Para uma voz ser considerada de 

boa qualidade, a mesma deve ter aceitação social e expor a emoção, no entanto, se um indivíduo 

apresenta voz auditivamente desagradável, isso pode vir a interferir no processo de comunicação. 

A fonoaudiologia atua na avaliação e reabilitação de alterações vocais, no qual a higiene vocal é 

a uma estratégia largamente utilizada em pacientes com disfonia organofuncional associada aos 

nódulos vocais. OBJETIVOS: Realizar uma revisão de literatura sobre a ocorrência do uso de 

higiene vocal como estratégias do atendimento fonoaudiológico em pacientes com disfonia 

organofuncional associada aos nódulos vocais. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão 

bibliográfica baseada na literatura fonoaudiológica com consultas de artigos científicos 

selecionados através de busca no banco de dados (Google Acadêmico, Scielo e Bireme). 

Inicialmente, foi realizada a busca de artigos segundo as palavras-chave: “higiene vocal”, 

“disfonias”, “nódulos”. Foram encontrados 12 artigos que, posteriormente foram escolhidos de 

acordo com os seguintes critérios de inclusão: ter sido publicado de 2009 a 2013 e estar 

relacionado às disfonias e ter sido publicado em língua portuguesa, no entanto, 7 artigos fizeram 

parte do estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em todos os 7 artigos foi indagado que o uso 

de estratégias no atendimento fonoaudiológico, que envolvam a higiene vocal na promoção da 

saúde vocal em pacientes com disfonia organofuncional associado aos nódulos vocais é uma 

estratégia terapêutica eficaz, pois a mesma poderá reduzir a frequência do mau uso vocal. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que o fonoaudiólogo tem que enfatizar o atendimento 

fonoaudiológico na conscientização do paciente sobre as suas dificuldades, reconhecimento dos 

sintomas precoces, na orientação a respeito da higiene vocal e na reabilitação vocal para que o 

mesmo tenha hábitos favoráveis a sua saúde vocal, assim propiciando ao paciente uma melhoria 

da qualidade vocal, reduzindo de forma significativa o uso inadequado da voz. 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS ADOLESCENTES ACERCA DO 

CALENDÁRIO VACINAL NESSA FAIXA ETÁRIA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO – 

PI. 

 

Amanda Jesabel Costa de Miranda Mousinho; Aurélia Morais Ferreira de Sousa; Fernanda Araújo 

Lima; Márcia Freitas Reis; Vânia da Silva Arruda; Vanessa da Silva Arruda. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: amandajcm_mousinho@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência representa o período de crescimento e desenvolvimento 

biopsicossocial no qual está compreendido entre a infância e a fase adulta, onde as mudanças no 

corpo físico assumem um caráter complexo (BRASIL, 2005). Nessa concepção o trabalho se 

justifica por termos evidenciado a negligência com a saúde do adolescente. OBJETIVOS: Geral: 

Avaliar o conhecimento dos adolescentes acerca do calendário vacinal nessa faixa etária no 

município de Floriano – PI. Específicos: Traçar o perfil epidemiológico dos adolescentes; 

Investigar as estratégias utilizadas pelo enfermeiro da ESF acerca da divulgação sobre o 

calendário vacinal dos adolescentes; Refletir sobre o papel do enfermeiro na cobertura vacinal 

dos adolescentes. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa. Sendo os 

sujeitos da pesquisa, adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de 11 a 19 anos, mediante 

assinatura do Termo de consentimento Livre Esclarecido - TCLE. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Participantes segundo faixa etária, sexo e grau de escolaridade. Revela que 55% 

adolescentes correspondem à faixa etária de 11 a 13 anos, seguindo de um total de 43% referente 

à 14 a 16 anos e por último 2% na faixa etária de 15 a 19 anos. Pode-se constata que 59% do sexo 

feminino e 41% do sexo masculino. No requisito grau de escolaridade, 93,3% dos adolescentes 

estão cursando o 1º grau incompleto e 6,7% estão no 2º grau incompleto, não houve participante 

com 2º grau completo. Distribuição dos adolescentes segundo a participação em alguma atividade 

desenvolvida pelo enfermeiro. Mostra que 22,5% participaram de alguma atividade relacionada 

ao calendário de vacina do adolescente e 77,5% não participaram. Pode-se perceber um descaso 

em relação a desenvolvimento de atividades do calendário de vacina do adolescente. Nesse 

sentido é recomendável a realização adequada das ações de promoção da saúde (BRASIL, 2005). 

Distribuição dos participantes segundo a procura pelo posto de saúde para se vacinar. Nessa 

categoria, 76% dos sujeitos procuram o posto de saúde para se vacinar e os 24% não procuram. 

Então é essencial que se aproveite a oportunidade gerada pela consulta do adolescente para 

orientar ao próprio adolescente a respeito da vacinação (BALLALAI, 2007). Distribuição de 

acordo com o conhecimento dos participantes sobre o calendário básico de vacina do adolescente. 

Observa-se percentual de 10,9% dos sujeitos da pesquisa que relataram ter algum conhecimento 

e 89,1% que não tem. Constata-se que uma pequena parcela dos sujeitos tem conhecimento das 

vacinas do calendário, isso implica no desenvolvimento de estratégias diferenciadas, para facilitar 

acesso aos serviços de saúde. CONCLUSÃO: Com base no estudo realizado constatou-se que os 

adolescentes não possuem conhecimento sobre o calendário vacinal, tudo isso vem a ratificar a 

qualidade ineficaz das ações de saúde, dentre eles o conhecimento dos adolescentes sobre a 

necessidade de serem imunizados. O estudo apresentado oferece subsídios para melhorar a 

qualidade da atenção ao adolescente. 
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FATORES QUE INTERFEREM AS MULHERES COM VIDA SEXUALMENTE ATIVA 

A NÃO REALIZAREM A CITOLOGIA ONCÓTICA NA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA 

 

Antonia Rodrigues de Araújo; Antonia Raquel Ferreira da Silva; Eliziane Oliveira de Lima; 

Joziette Ferreira Dias. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: toinha-araujo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde (OMS,2002) ressalta ainda que para um 

efetivo controle do câncer sejam necessárias ações para garantir uma atenção integral ao paciente 

em todos os níveis, desde a prevenção, diagnóstico, tratamento até os cuidados paliativos. Em 

relação ao câncer do colo do útero, o tratamento é mais efetivo quando a doença é diagnosticada 

em fases iniciais, antes do aparecimento dos sintomas clínicos, justificando a importância das 

ações para a detecção precoce (BRASIL,2004). OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo 

analisar os fatores que interferem as mulheres com vida sexualmente ativa a não realizarem a 

citologia oncótica na Unidade Básica de Saúde Campos de Belém do Município de Caxias-MA. 

METODOLOGIA: O método utilizado para a coleta foi um questionário semiestruturado, e a 

mostra foi composta por 10 (dez) mulheres, na faixa etária de 18 a 49 anos. Foram abordados 

aspectos gerais relacionado ao tema citado, tais como nível sócioeconômico e cultural das 

mulheres, razões de temerem o exame citológico e conhecimento da importância do exame. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: As mulheres demonstraram desconhecimento do câncer, da 

técnica e da importância do preventivo. Revelaram ainda medo na realização e resultado do 

exame. A vergonha e o constrangimento foram sentimentos expressados por elas pela exposição 

da intimidade a que se submetem. Expressaram ainda possuírem valores culturais que dificultam 

mudança de atitude. O acesso ao serviço, ter emprego e filhos também foram relatados como 

impedimento. CONCLUSÃO: É importante salientar que a prevenção não depende somente de 

aspectos técnicos, mas também da educação em saúde, que deve permear todo o âmbito das ações 

de prevenção e detecção precoce do câncer de colo uterino. A Estratégia Saúde da Família 

apresenta-se como primordial no planejamento e realização de tais ações, visto que sua atenção 

está centrada na família e percebida a partir de sua realidade local. 
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PERFIL DOS PRATICANTES DE CAMINHADA NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO - 

PARNAÍBA-PI 

 

Antonio de Pádua Rocha Nóbrega Neto; Marco Antonio Leitão Batista; Francisca Portela da 

Cunha; Suzanne Aragão Marinho; Danila Pacheco da Silva; Eliel Agnelo Sousa Carneiro. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: netophb64@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil o Sistema Único de Saúde – SUS demonstra, com a Política Nacional 

de Promoção da Saúde, a importância da prática de atividades físicas na melhoria da qualidade 

de vida (LEITÃO BATISTA, 2011). A educação em saúde trata-se de um processo dinâmico, no 

qual se pretende que as pessoas considerem a saúde como um valor, incentivando a utilização de 

serviços de saúde, bem como estimulando-as a conseguirem saúde através de seus próprios 

esforços e ações (SILVA, 1994). A alimentação saudável e as atividades físicas regulares são 

recomendações básicas para quem tem o objetivo de melhorar o bem-estar, proteção da saúde, 

prevenir e controlar as co-morbidades, visando uma melhor qualidade de vida (BRASIL, 2006). 

OBJETIVOS: O objetivo geral do estudo foi traçar o perfil dos praticantes de caminhada na 

Avenida São Sebastião em Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo 

quantitativo, transversal, de cunho descritivo com os praticantes de atividades físicas que realiza 

caminhada na Avenida São Sebastião. Analisaram-se dados oriundos de questões fechadas, 

utilizando o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 11.5, 

apresentando o percentil dos acontecimentos em forma de gráficos. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Observou-se que 58% dos entrevistados foram do sexo feminino, na faixa etária 

de 47 a 53 anos, destas 51% casadas. Observa-se que esta faixa etária, possui um padrão de vida 

mais ativo que o do sexo masculino, pelo envolvimento em atividades domésticas e busca de 

atividades físicas (DUARTE, 2002). Em relação ao motivo, a maioria cita a busca pela saúde 

(64%). Para a população que pratica caminhada temos como principal motivo, à melhora efetiva 

da saúde e estética vinculada diretamente à perda de peso (GONÇALVES, 2001), além do que, 

essa pratica é a mais acessível para ser incorporada no dia-a-dia em termos de praticidade e baixo 

custo (SALVADOR, 2009). Pode-se observar que 44% praticam regulamente mais de um ano, 

podendo presumir consequências positivas em relação à saúde destes caminhantes. Foi constatado 

que apenas 11% dos entrevistados são hipertensos e 12% hipercolesterolêmicos e 48% estão com 

sobrepeso. Os efeitos da caminhada para o organismo correspondem na melhora e prevenção dos 

problemas cardíacos, redução da gordura corporal, manutenção do peso ideal, a melhoria da 

função respiratória, redução dos níveis sanguíneos de colesterol e triglicérides (DANTAS, 2006). 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a maioria dos entrevistados tem conscientização dos benefícios 

que a caminhada trás para manutenção da qualidade de vida, logo trata-se de uma atividade que 

não acarreta grandes riscos, não requer custos e pode ser realizada em qualquer lugar, porém é 

importante frisar a necessidade da atenção multiprofissional na monitoração dessa atividade 

assegurando que os praticantes se beneficiem de maneira efetiva, permitindo a organização 

adequada de uma assistência à saúde, obedecendo aos princípios do SUS. 
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TERAPIA ANTI-HIPERTENSIVA: UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA, SOBRE A 

ADESÃO MEDICAMENTOSA 

 

Catiane Januária de Castro; Israel Coutinho Sampaio Lima. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: catianedecastro@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento é contínuo e inerente ao ser humano, 

evidenciado por mudanças: fisiológicas, morfológicas, cognitivas e bioquímicas que podem 

interferir progressivamente na capacidade funcional da pessoa idosa. Dentro deste contesto, a 

Hipertensão Arterial é uma doença que acomete cerca de 50% a 70% da população idosa, sendo 

determinante da morbimortalidade, que se controlada pode reduzir as limitações funcionais e 

incapacitantes nessa faixa etária. Assim a vivencia do idoso frente à Hipertensão Arterial é difícil, 

uma vez que, este tem que tomar para si, a responsabilidade na adesão medicamentosa do próprio 

tratamento. OBJETIVOS: Descrever e analisar a vivencia do idoso que vive com hipertensão 

arterial sobre a relevância da adesão ao tratamento anti-hipertensivo e das orientações de 

enfermagem sobre a terapêutica farmacológica. METODOLOGIA: Estudo descritivo-

exploratório fenomenológico com abordagem qualitativa, realizado na Estratégia de Saúde da 

Família do bairro São João (equipe 046), na cidade de Teresina. Os sujeitos do estudo foram 18 

idosos com idade superior a 60 anos, com diagnóstico de hipertensão arterial, fazendo uso de pelo 

menos um medicamento cadastrado na Estratégia de Saúde da Família. Os dados foram coletados, 

após a Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovação do Comitê de Ética 

da Fundamentação Municipal de Saúde de Teresina. Sendo os mesmos coletados através de 

entrevistas semi-estruturadas, entre os meses de Fevereiro a Agosto de 2012. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foram dezoito, os sujeitos da pesquisa, com idades variando entre 60 sessenta e 

87 oitenta e sete anos. Destes, nove eram casados, seis viúvos, três solteiros. Quanto à 

escolaridade dois possuíam nível médio completo, dois com nível médio incompleto, quatro com 

ensino fundamental incompleto e dez não possuía escolaridade. Sendo quatorze do sexo feminino 

e quatro do sexo masculino. Constatou-se, que menos da metade dos sujeitos da pesquisa, 

percebem claramente a importância do medicamento para o controle da pressão arterial, os idosos 

não têm conhecimento pleno sobre sua doença e o tratamento, a enfermagem exerce papel 

fundamental na adesão ao tratamento, pois é responsável por estabelecer um plano simples e 

ordenado. CONCLUSÃO: Torna-se necessário que os profissionais de saúde, em especial os da 

enfermagem, deem orientações sobre sua patologia, enfatizando a etiologia, cronicidade e 

complicações severas a que estão suscetíveis, tais como: doenças renais, acidente vascular 

encefálico e infarto, incluindo os familiares, como parte integrante da assistência continuada, pois 

são estes que lidam diariamente com o idoso. Focar nas consultas de enfermagem a importância 

na adesão ao tratamento, além do uso correto e controlado dos medicamentos, enfatizando que 

estes não devem ser usados somente quando os sintomas se manifestarem, configurando, assim o 

descontrole da pressão arterial. 
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INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson é definida como distúrbio neurológico progressivo, 

caracterizado principalmente pela degeneração das células (neurônios) (MENESES, M.S. et al., 

1996). Por ser uma doença progressiva, com elevado impacto social e financeiro, apresentar um 

custo anual mundial com medicamentos em torno de 11 bilhões de dólares (BRASIL, 2010). 

OBJETIVOS: Este trabalho tem o objetivo estabelecer a importância da dispensação e o perfil 

farmacoterapêutico de pacientes portadores da Doença de Parkinson assistidos pelo Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica em Teresina – Piauí. METODOLOGIA: Realizou-

se a análise quantitativa e observou-se o perfil dos pacientes e medicamentos para o tratamento 

da Doença de Parkinson, dispensados nos meses de janeiro a março de 2013 pelo Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica em Teresina. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Doença de Parkinson é uma doença degenerativa suas principais manifestações motoras incluem 

tremor de repouso, bradicinesia, rigidez e anormalidades posturais. (GILMAN, 2007). O estudo 

observou o perfil farmacoterapêutico dos pacientes assistidos pelo Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica em Teresina em tratamento com os medicamentos, amantadina e a 

entacapona, o mesmo atualmente atende 229 pacientes com doença de Parkinson, desses, 56,33% 

(129 pacientes), são tratados com entacapona. Dos pacientes que usam amantadina, apresentam 

faixa etária entre 60 e 69 anos. Essa diferença de faixa etária pode ser explicada pela ação da 

conjunta da entacapona com a levodopa (medicamento não contemplado pelo Componente), uma 

vez que essa combinação tem maior eficácia na fase avançada da doença, que se encontra entre 

os 70 e 79 anos de idade. A amantadina é eficaz no controle sintomático da doença. Outro 

parâmetro observado foi o número de pacientes assistidos na capital piauiense, Teresina, 

apresentando 59,38% do total de medicamentos, amantadina e entacapona, dispensados, isso se 

deve ao fato da maior e mais fácil acessibilidade dos usuários ao Componente Especializado, uma 

vez que a central do mesmo se encontra na capital do estado (BRASIL, 2010). CONCLUSÃO: 

Através deste estudo, foi possível observar o número e o perfil dos pacientes portadores da 

Doença de Parkinson que são assistidos pelo Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica através da dispensação da amantadina e entacapona. 
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INTRODUÇÃO: A tuberculose representa, ainda hoje, uma importante ameaça a saúde pública 

em diversos países. O conhecimento disponível e as tecnologias introduzidas para o controle desta 

doença em humanos ainda não foram suficientes para determinar reduções significativas na sua 

morbimortalidade, principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. A tuberculose 

é uma doença infectocontagiosa grave que acompanha a humanidade há milênios. No Brasil, a 

doença espalhou-se inicialmente na zona rural. Apesar do isolamento e identificação do agente 

etiológico, Mycobacterium tuberculosis, desde 1882 e o uso de quimioterapia específica a partir 

do início do século XX, a doença continua sendo um grande problema de saúde pública. 

OBJETIVOS: Diante deste contexto o presente trabalho teve como objetivo avaliar a incidência 

da tuberculose no município de Itaueira – PI, no período de janeiro de 2008 a maio de 2013. 

METODOLOGIA: O trabalho foi realizado a partir de casos notificados pela Secretaria de Saúde 

do município de Itaueira-PI durante o período de Janeiro de 2008 a Maio de 2013 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Verificou-se durante o período analisado um total de 17 casos 

de tuberculose no município. No ano de 2008 apresentou a incidência de 03 casos (17,6%), no 

ano de 2009 de 02 casos (11,7%), em 2010 de 03 casos (17,6%), em 2011 de 05 casos (29,45%), 

em 2012 de 03 casos (17,6%), e até maio de 2013 registrou 01 caso (5,8%) da referida doença. A 

tuberculose é a doença infecciosa mais comum na espécie humana ocorrendo em diferentes 

proporções em todo o mundo. Cerca de um terço da população mundial encontra-se infectada 

com o bacilo de Koch. É corrente o conhecimento da grande dificuldade em se estabelecer o 

diagnóstico de tuberculose em humanos. Isto decorre da impossibilidade, na maioria das vezes, 

de confirmação bacteriológica da doença, quer pelas características das lesões pulmonares e/ou 

dificuldades em realizar exames complementares em cidades de pequeno porte. CONCLUSÃO: 

Diante do exposto verificou-se que a tuberculose ainda representa um importante problema de 

saúde pública em municípios de pequeno porte no Piauí. Além disso, nos deparamos com a 

deficiência dos sistemas de saúde, representados pela escassez de profissionais na área, ausência 

da vigilância epidemiológica ativa e a falta de equipamentos que poderiam estar sendo utilizados 

para facilitar o diagnóstico precoce da doença. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) hoje é considerado problema de saúde pública, em 

ascendência do ponto vista social e econômico, principalmente nas últimas décadas, vem 

ocorrendo intensa mobilização para a implementação de ações de prevenção, diagnóstico precoce, 

tratamento e controle da Diabetes Mellitus, através da Rede Básica de Serviços de Saúde do SUS. 

OBJETIVOS: Desta forma apontamos como objetivo a ser investigado como o portador de 

Diabetes Mellitus percebe esta doença e suas medidas de controle e Analisar os aspectos 

psicossociais que possam estar relacionados ao comportamento dos portadores de Diabetes 

Mellitus frente ás medidas de controle da doença. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, exploratória, descritiva e de campo. No qual a opção pela pesquisa qualitativa é 

justificada por se considerar que o objeto em estudo busca a percepção dos Diabetes Mellitus 

(DM) além de analisar os aspectos psicossociais que podem estar relacionados à efetivação das 

suas medidas de controle. A pesquisa foi realizada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Os 

sujeitos da pesquisa foram portadores de Diabetes Mellitus residentes em um bairro da área desta 

Unidade de Saúde. Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estrututada orientada 

por um roteiro, gravados e posteriormente foram transcritos, integralmente. O conteúdo das falas 

transcritas, de interesse da pesquisa, foi agrupado por similaridade semântica em categorias e 

subcategorias de acordo com a análise de conteúdo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

resultados da pesquisa constam na caracterização da amostra em variáveis correspondentes à 

idade, sexo, escolaridade e tempo de tratamento do diabetes, e a análise da transcrição das falas 

dos entrevistados. Frente aos dados obtidos foi possível a interpretação em pontos positivos e 

negativos, pois grande parte a população estudada apresenta bom convívio com a patologia, 

fazendo uso de suas principais medidas de controle, porém muitas delas nem sabem o que é a 

doença, e sentem-se tristes e deprimidas em ter que realizar mudanças nos hábitos de vida sem 

saber o motivo CONCLUSÃO: Conforme a conclusão da pesquisa fica clara a necessidade para 

desenvolvimento de planejamentos em busca da passagem do conhecimento ás pessoas 

portadoras de diabetes, que apesar de muitas se encontrarem em um baixo nível escolar, é possível 

o investimento de profissionais da saúde em um diálogo mais conciso sobre a doença com a 

população alvo. 
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INTRODUÇÃO: O preservativo feminino é um método contraceptivo de barreira, mais 

resistente que o masculino, feito de plástico de poliuretano. É considerada uma positiva inovação 

para o elenco de métodos contraceptivos, e parece promover maior controle das mulheres sobre 

seu corpo, podendo reduzir o número de relações sexuais desprotegidos e a ocorrência de gravidez 

precoce. A camisinha feminina permite que a mulher decida sobre o uso do preservativo, de modo 

que essa escolha não seja apenas do homem. “É uma estratégia que faz parte da política brasileira 

de ampliar as opções de proteção às doenças sexualmente transmissíveis”. Apesar da distribuição 

gratuita nos postos de saúde e hospitais são diversos os fatores para o não uso do preservativo 

feminino: falta de informação sobre a eficácia da prevenção, campanhas de estimulação do uso 

por parte dos profissionais de saúde, o alto custo (em farmácias), além das mulheres acharem 

incômodo, menos prazeroso, e pouco atraente do ponto de vista estético. OBJETIVOS: 

Resolvemos então relatar essa experiência, com a finalidade de proporcionar informações que 

possam auxiliar aos profissionais de saúde na promoção, prevenção e controle das doenças 

sexualmente transmissíveis, HIV-AIDS e estimular as mulheres a utilizarem a camisinha 

feminina. METODOLOGIA: O estudo foi desenvolvido através de uma roda de diálogo no dia 

27 de novembro de 2012 com 10 mulheres sexualmente ativas na Unidade Básica de Saúde Pedro 

Simplício Neto, no município de Floriano-PI. Local definido pela facilidade de acesso e por ter 

grande concentração de mulheres durante toda a semana. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Após o diálogo tivemos os seguintes resultados: todas já ouviram falar do preservativo feminino, 

a maioria nunca usou e não sabem usar esse método. As que já usaram relatam incomodo, 

constrangimento por parte do parceiro, dúvidas quanto a eficácia preferindo a masculina por ser 

mais prático. Somente uma afirmou preferir o PF, por sentir mais prazer. Apesar da distribuição 

gratuita nos postos de saúde, um dos motivos de recusa ao não uso do Preservativo Feminino é o 

alto custo em comparação com o preservativo masculino. CONCLUSÃO: Entendemos que o uso 

e aceitabilidade do PF esta em fase de “fecundação” e sua inserção efetiva exigirá uma mudança 

de comportamento, tanto dos usuários como dos profissionais, e isto, é sem dúvida um grande 

desafio, principalmente quando envolve sexualidade e consenso entre duas pessoas. Levando-se, 

pois, em consideração a necessidade de fortalecer as mulheres para que tenham condições de 

exercer o autocuidado voltado para a saúde sexual, reprodutiva e tomarem o preservativo 

feminino como medida a ser adotada, e necessária. Foi constatado que as mulheres não 

apresentam muita experiência com o uso do preservativo feminino, pois há uma carência enorme 

de informação o qual explica a pequena minoria de mulheres que são a favor desse método 

contraceptivo, aumentando a responsabilidade dos profissionais de saúde em trabalhar mais sobre 

esse tema. 
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INTRODUÇÃO: A educação em saúde é uma pratica social, que está centrada na 

problematização do cotidiano, na valorização da experiência de indivíduos e grupos sociais de 

diferentes realidades. Nesta perspectiva, decidiu-se desenvolver atividades de educação em saúde 

que englobem a prevenção do acidente vascular cerebral em escolas do ensino médio devido o 

Piauí apresentar uma taxa de mortalidade de 62,8% sendo a 3° maior taxa de mortalidade 

especifica para doenças cerebrovasculares entre os estados. O objetivo do Projeto Pense Bem 

AVC é multiplicar a rede de informação sobre as formas de prevenção do derrame cerebral e com 

isso tentar reduzir a taxa de incidência, mortalidade e de sequelas causadas pela doença. 

OBJETIVOS: Aplicar o projeto Pense Bem AVC em escolas públicas de Teresina como prática 

de educação em saúde. Formar multiplicadores na prevenção do Acidente Vascular Cerebral. 

Capacitar os alunos na identificação dos sinais e sintomas com indícios de acidente vascular 

cerebral. METODOLOGIA: Este estudo trata-se de um relato de experiência, que descreve a 

experiência vivenciada pelas discentes do sétimo bloco do Curso de Graduação de Enfermagem 

da Faculdade Integral Diferencial-FACID, da disciplina de Educação em Saúde, no mês de maio 

de 2013, em uma escola pública localizada na zona leste da cidade de Teresina, Piauí, com 

adolescentes na faixa etária de dezesseis a dezoito anos, onde a temática abordada foi à prevenção 

do Acidente Vascular Cerebral. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No decorrer da atividade 

desenvolvida, observou-se a participação e a interação entre graduandos e alunos. Foi 

evidenciado, o entusiasmo, a atenção e o interesse dos alunos na abordagem da atividade 

educativa, onde estes relataram situações que vivenciaram e não tinham conhecimentos desta 

patologia e de como agir. Os resultados foram positivos, onde os alunos já são capazes de 

identificar a vítima com início de acidente vascular cerebral, como agir e como fazer a prevenção. 

CONCLUSÃO: A partir desse relato de experiência, adquirimos novos conhecimentos, onde 

acrescentou para nossa formação acadêmica, como cidadãos autônomos, críticos e 

transformadores. Conclui-se que a iniciativa é de implantar a Educação em Saúde, nas escolas 

leva a formação de atitudes e valores conducentes à prática em saúde. Sendo que a educação em 

saúde é necessária na vida escolar para promover a aquisição de hábitos de vida saudáveis, e para 

formar multiplicadores. 
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INTRODUÇÃO: Entre os dias 15 e 25 de Julho de 2012, na cidade de Parnaíba (PI), 35 

estudantes de várias áreas da Saúde e da Educação participaram da segunda edição do Projeto 

VER-SUS/Brasil, do Ministério da Saúde. Esse projeto tem como meta contribuir para a formação 

de profissionais críticos e sensíveis às necessidades da população brasileira e do fortalecimento 

do SUS, além de criar novas relações de cooperação entre estudantes, gestores da saúde, 

instituições de ensino superior e movimentos sociais para efetivar a integralidade em saúde e a 

educação significativa de profissionais. OBJETIVOS: Relatar a perspectiva de acadêmicos de 

Enfermagem, Medicina e Psicologia acerca das potencialidades e limitações encontradas nos 

serviços de saúde visitados. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência construído 

após participação no Projeto de Vivências e Estágios na Realidade do SUS – VER-SUS/Brasil, 

do Ministério da Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Parnaíba possui um sistema de saúde 

muito bem equipado e preparado para atender variados tipos de demanda, mas repleto de 

contrastes: existem UBSs com estrutura de ponta onde se observam usuários pouco satisfeitos 

com o atendimento fornecido e UBSs de infraestruturas mínimas onde é visível a satisfação dos 

usuários com a assistência recebida. Entre os serviços visitados encontram-se O NASF, um 

exemplo de resolutividade e comprometimento profissional; o CAPS II, que atua em uma lógica 

assistencialista e o CAPS AD, no qual foi possível ver a busca pela inserção da família no 

tratamento dos clientes. Embora a cidade não possua CAPS i e Consultório de Rua, ela dispõe de 

Cerest e Centrais de Regulação e Referenciamento, o que encurta filas, diminui gastos e direciona 

o acesso. O SAMU tem regulação própria e profissionais qualificados, mas observa-se a 

necessidade de ampliação em sua infraestrutura, problema talvez compartilhado com o Hospital 

Estadual Dirceu Arcoverde, que é referência para 43 municípios do Piauí, Ceará e Maranhão, faz 

mais de 100 cirurgias por mês e está atendendo a demandas de maternidade. CONCLUSÃO: 

Esta experiência nos mostrou que embora boa estrutura e repasse regular de verbas sejam muito 

importantes, os níveis de satisfação dos usuários com determinado serviço não são proporcionais 

a isso, mas sim ao comprometimento, à capacidade de entender a lógica do dispositivo, à postura 

de acolhimento, à assistência humanizada e à satisfação pessoal e financeira das pessoas que o 

compõem. Acreditamos que as dificuldades existem porque os serviços raramente ou nunca 

possuem esses três itens no seu rol de características. A participação no projeto VER-SUS/Brasil 

2012 possibilitou um aprofundamento teórico e prático sobre os princípios do SUS e nos permitiu 

identificar algumas das potencialidades e limitações dos seus dispositivos, configurando-se como 

uma experiência muito enriquecedora e significativa para a nossa formação profissional. 
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INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é uma prática de alimentação natural que, além de 

assegurar e fortalecer o vínculo afetivo entre o binômio mãe-filho, constitui-se numa medida de 

intervenção eficaz na redução da morbimortalidade infantil. Segundo o Ministério da Saúde, por 

ser um alimento completo, o leite materno deve ser fornecido exclusivamente desde o nascimento 

até os primeiros seis meses de vida. OBJETIVOS: O objetivo do trabalho foi avaliar a 

prevalência de aleitamento materno exclusivo em São José do Piauí, município do Semi-árido da 

Região Nordeste. METODOLOGIA: Realizou-se um estudo de caráter transversal, em 2011, 

com mães residentes na cidade de São José do Piauí. Foram entrevistadas 77 mães de crianças 

menores de um ano de vida residentes no município. Utilizou-se como critérios de exclusão: 

crianças com peso inferior a 2.500 g, crianças com alterações anatômicas que impossibilitasse 

amamentação materna, mães com gestação gemelar e não residirem no município. A coleta de 

dados ocorreu no domicilio das mães biológicas por meio da aplicação de um questionário 

contendo indagações sobre o tempo de aleitamento materno exclusivo. Os dados coletados foram 

analisados por análise de frequência. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que a 

prática de aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida foi de apenas 17,86%. A maior 

parte das mães amamentou exclusivamente seus filhos pelo menos até os dois meses de idade 

(37,5%) em São José do Piauí. Essa prática também é baixa quando comparada com a prevalência 

de aleitamento materno exclusivo até o sexto mês (43,7%) no Município de Teresina. No entanto, 

o resultado dessa pesquisa mostrou um aumento do aleitamento materno exclusivo quando 

comparado com o diagnóstico realizado em comunidades rurais do semi-árido baiano em 1994. 

CONCLUSÃO: Nessa perspectiva, é importante reforçar a necessidade de implantação de 

políticas de saúde que tenham como objetivo prestar uma assistência mais efetiva e adequada às 

mães, e traçar planos para aumentar o tempo de permanência da amamentação materna exclusiva 

no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

236 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

TRAÇADO HISTÓRICO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL COM ÊNFASE 

NA FISIOTERAPIA 

 

Leydiane Carvalho Prado; José Amilton Costa Silvestre; Jaliana Holanda Nascimento dos Santos; 

Vanderlanny Mesquita da Costa; Maritza Feitoza de Araújo; Vicente Fidelix Ferreira Gomes 

Júnior; Aristides Lima Nascimento. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: leydinhap@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Política Pública é um conjunto de ações permanentes que asseguram e ampliam 

direitos civis, econômicos, sociais e coletivos de todos que devem ser amparados em lei, de 

responsabilidade do Estado, com controle e participação da sociedade civil. Os estudos acerca das 

morbidades sofreram modificações de acordo com os fatos vivenciados em cada século, havendo 

inconstâncias com relação à sua importância. Assim como os estudos sobre a saúde, a Fisioterapia 

também foi implantada de maneira gradativa, podendo ser definida como uma profissão 

relativamente nova e vem ocupando lugar de destaque diante das diversas áreas da saúde. 

OBJETIVOS: Apresentar uma revisão histórica da literatura sobre as Políticas Públicas de Saúde 

no Brasil, destacando a inserção da Fisioterapia neste contexto. METODOLOGIA: Trata-se de 

uma revisão de literatura, onde os dados foram colhidos no período de fevereiro a março de 2013. 

A pesquisa consistiu em uma incursão sistemática em todas as bases de dados eletrônicos para 

seleção dos artigos, assim como livros sobre o tema proposto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A busca pela melhoria da saúde aconteceu em diversos momentos na história. Surgiram, em 1902, 

as preocupações com os surtos epidêmicos. O médico Oswaldo Cruz estabeleceu a vacinação 

obrigatória anti-varíola, o que deu início a chamada Revolta da Vacina. Após isso, as ações 

passaram a ser voltadas para cunho monetário, o que revoltou a população, sendo criada a Lei 

Elói Chaves, que estabeleceu as Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPS), dando origem ao 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Em 1988, a partir da Constituição Federal, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) foi implantado. Em 1994 o Ministério da Saúde criou o Programa 

Saúde da Família (PSF), com o propósito de reorganizar a prática da Atenção à Saúde. Em 2008 

criaram-se Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), constituído por equipes de profissionais 

de diferentes áreas, incluindo o fisioterapeuta. Diante desse contexto, a aproximação entre a 

fisioterapia e o nível primário apresenta-se como alternativa capaz de fortalecer a Atenção 

Primária, aumentando a resolutividade do sistema e contribuindo para a garantia da integralidade 

na assistência. A inserção do fisioterapeuta nesses serviços está em processo de construção, 

iniciando pela formação dos profissionais de modo a habilitá-los a atuar nestes serviços, o que 

não eram abordados, devido o curso ainda não voltar-se para as Políticas Públicas de Saúde. 

CONCLUSÃO: Pode-se dizer que há uma lenta e gradual introdução da fisioterapia nas políticas 

públicas de saúde, principalmente a partir do início do século XXI, e há necessidade de 

reorientação destas políticas de uma lógica individual e excludente para o coletivo e universal. 

Esta cresce consideravelmente em seus diversos campos de atuação, com a evolução da profissão 

e o novo perfil deste profissional, torna-se importante a discussão acerca da produção científica 

da área que se estabelece não somente como reabilitadora, mas também como promotora de 

qualidade de vida. 
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LEVANTAMENTO DO PERFIL DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO OCORRIDOS NO 

MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI. 
 

Luíza Alves da Silva; Daniel Fernando Pereira Vasconcelos; Andreia Fontenele de Albuquerque.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: luizaalves.silva@gmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O acidente de trânsito é um problema grave de saúde pública, matando 1,2 

milhão de pessoas por ano no mundo e representando a segunda causa de morte entre jovens de 5 

a 29 anos. Constituem uma das principais causas de traumas físicos, os quais podem levar a um 

prejuízo funcional, sócio-econômico e social, afetando a qualidade de vida do indivíduo. 

OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo foi caracterizar o perfil do acidente, da vítima e das 

lesões dos indivíduos que sofreram acidentes de trânsito, atendidos no Hospital Estadual Dirceu 

Arcoverde, entre Janeiro a Dezembro de 2012, em Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Foram 

avaliados os prontuários de 1.200 vítimas de acidentes de trânsito, por amostragem probabilística 

do tipo casual simples. Foram analisados: gênero, faixa etária da vítima (0-18, 19-29, 30-44, 45-

49, 60 anos ou mais), distribuição de acordo com os dias da semana (sábados, domingos, 

segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras), horário do acidente (0-6h, 6-12h, 12-18h e 18-

24h), tipo de transporte (carro, motocicleta, bicicleta, pedestre, outros), área corporal atingida 

(cabeça, face, pescoço, tórax, abdômen, pelve, membros inferiores, membros superiores, coluna 

e outros), tipo de lesão corporal (sem lesão, contusão, corte ou laceração ou escoriação, entorse 

ou luxação, fratura, trauma crânio-encefálico ou politrauma e outros). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os resultados mostraram que 73,1% das vítimas foram homens, a faixa etária 

entre 19-29 anos apresentou diferença estatisticamente significativa (p<0,05) com 37,2%, sendo 

a mais prevalente. Em relação aos dias da semana, o domingo destacou-se estatisticamente 

(p<0,05) com 22,8% dos acidentes e o horário dos acidentes mostrou que 38% (p<0,05) ocorreram 

entre 18-24h (noturno). O tipo de transporte mais envolvido nos acidentes foi a motocicleta com 

82,2% (p<0,05) que apresentou diferença estatisticamente significativa em comparação com os 

demais Os membros inferiores foram as regiões mais atingidas (35,4%), seguido de membros 

superiores (33,6%). Cortes, escoriações e ferimentos configuraram o tipo de lesão mais comum 

com 25,4%, seguidos de fraturas com 24%. CONCLUSÃO: Conclui-se que os homens entre 19-

29 anos condutores de motocicletas foram os mais envolvidos nos acidentes de trânsito na cidade 

de Parnaíba-PI. O domingo e o período noturno foram o dia e o horário mais comum dos acidentes 

respectivamente, afetando principalmente os membros inferiores, comumente lesados por 

corte/laceração/escoriação. Desse modo, sugere-se que para reduzir o números dos acidentes de 

trânsito sejam tomadas medidas como: intervenções na engenharia de tráfego (levantamento dos 

principais locais das colisões, melhoria nas sinalizações e na condições das vias e transporte 

público, incentivando sua maior utilização e menor uso das motocicletas), campanhas preventivas 

e educativas voltadas principalmente para homens entre 19-29 anos, maior fiscalização aos finas 

de semana, principalmente no horário entre às 18-24h. 
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FUNGOS EM QUEIJO DE MANTEIGA COMERCIALIZADO NO MERCADO 

PÚBLICO DE BOM JESUS-PI 

 

Maria Santos Oliveira; Helga Germana de Sousa Ribeiro; Raimunda Lúcia Pereira da Cruz; 

Samaramente Linda Rosaldo Ramos da Terra Nordestino; Juanna D’arc Fonsêca dos Santos; 

Antônio Augusto Nascimento Machado Junior; Felicianna Clara Fonsêca Machado. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: educacaomaria@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O queijo de manteiga é um produto de grande importância para o Nordeste do 

Brasil e faz parte dos hábitos de consumo da população. Sua produção artesanal, não segue 

padrões de identidade muito rigorosos. Quando ocorrem falhas higiênicas durante a elaboração, 

podem ocorrer contaminações por esporos de fungos, causando a redução da vida de prateleira, 

uma vez que os bolores e leveduras são deterioradores de produtos lácteos. OBJETIVOS: 

Realizar a contagem de fungos e identificar os gêneros encontrados no queijo de manteiga 

comercializado no mercado público de Bom Jesus-Piauí. METODOLOGIA: Foram coletadas 

sete amostras de queijo de manteiga mediante compra no Mercado Público de Bom Jesus-PI. As 

amostras foram acondicionadas em sacos plásticos estéreis e encaminhadas ao Laboratório de 

Controle Microbiológico dos Alimentos da Universidade Federal do Piauí, em Bom Jesus, onde 

foi efetuada a contagem de bolores. Para tanto,25 g de queijo foram adicionados a 225 mL de 

água peptonada (AP) a 0,1%, e partir desta, 1mL foi transferido para tubos de 9 mL de AP, para 

preparo da diluição 10-2, e da mesma forma, procedeu-se para preparar a diluição 10-3. Alíquotas 

de 1mL de cada diluição decimalforam transferidas para placas de petri estéreis, vertendo-se nas 

placas inoculadas o meio ágar dextrose batata (ADB) para incubação a 28º C por sete dias. Foram 

selecionadas para contagem, as placas que apresentaram entre 10 a 100 colônias, multiplicando-

se ovalor encontrado pelo fator de diluição correspondente, e expressando o resultado em Unidade 

Formadora de Colônia (UFC)/g. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Das sete amostras de queijo 

de manteiga analisadas, cinco (71,42%) apresentaram crescimento fúngico. As contagens de 

colônias situaram-se entre 2,3x102e 2,5x104 UFC/g. Os gêneros encontrados foram: 

Aspergillussp. (57,14 %), Penicilliumsp. ( 22,85 %),  Cladosporium sp. (14,28%) Absidiasp. 

(28,57 %). A presença de esporos de fungos no queijo significa que o produto foi elaborado sob 

más condições higiênicas, prejudicando assim, sua vida de prateleira. Os gêneros Aspergillus spp. 

E Penicillium spp. demandam atenção especial por conterem espécies produtoras de toxinas. 

CONCLUSÃO: O consumo de queijo de manteiga comercializado no mercado público de Bom 

Jesus-PI oferece riscos à saúde do consumidor, devido a presença de gêneros que contêm espécies 

potencialmente micotoxígenas. Sugere-se que sejam adotadas medidas higiênicas que previnam 

a contaminação por fungos, e a realização de estudos que investiguem a ocorrência concomitante 

destas toxinas. 
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ADOLESCENTES PRATICANTES 

DE MUSCULAÇÃO EM UMA ESCOLA PÚBLICA – CANINDÉ/CE. 

 

Thaidys da Conceição Lima do Monte; Samara Moura Barreto Abreu; Maria Silvania Freitas dos 

Santos; Mateus Lemos Barroso; Ana Nicolle Lima de Vasconcelos; Eliane Maria Sousa Ferreira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: thaidys.monte@ifce.edu.br 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade vem se tornando um problema de saúde pública no Brasil, 

desenvolvendo doenças crônicas degenerativas que afetam diretamente a qualidade de vida dos 

indivíduos. A obesidade possui causas multifatoriais, resultando da combinação de fatores 

genéticos, metabólicos, sociais, comportamentais e culturais. O papel da escola é desenvolver 

processos educativos que contribuam para a formação integral, corroborando com a saúde da 

comunidade escolar, em especial, dos discentes. Ao preocupar-se com o cuidado em saúde, ajuda 

a prevenir os fatores de risco relacionados ao processo de adoecimento. OBJETIVOS: analisar 

o índice de massa corporal em adolescentes praticantes de musculação em uma escola pública do 

município de Canindé-CE. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa transversal, 

quantitativa e com a utilização de dados primários. A população é composta por vinte (20) alunos 

que fazem parte do Programa Institucional de Bolsas para Iniciação a Docência (PIBID) destinado 

a estudantes de uma escola pública da cidade de Canindé-CE, que participam de um programa de 

musculação. Foram realizadas medidas antropométricas para o cálculo do Índice Massa Corporal 

(IMC). Os dados encontrados foram analisados no programa Microsoft Excel 2007. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram realizadas medidas antropométricas para o cálculo do 

Índice Massa Corporal (IMC). Os dados encontrados foram analisados no programa Microsoft 

Excel 2007. Os resultados encontrados mostram que a maioria dos praticantes da academia 

escolar são do sexo masculino (65%), estabelecendo uma média de idade de 16,5 anos. Os alunos 

do sexo masculino apresentaram os seguintes percentuais relativos ao IMC: normal (70%), peso 

abaixo do normal (15%), excesso de peso (10%) e obesidade grau I (5%). Analisando o sexo 

feminino o qual perfaz 35 % da amostra tem-se: peso normal (71,5%), excesso de peso (28,5%), 

peso normal (69,2%), abaixo do peso (23%) e obesidade grau I (7,6%). No comparativo por idades 

constatou-se que 100% dos alunos com idade de 15 anos encontram-se com o seu peso normal. 

Na idade de 16 anos tem-se que 42,8% possuem o peso normal, 28,5% excesso de peso, 14,2% 

abaixo do peso e 14,2% com obesidade grau I. Os alunos com idade de 17 anos apresentaram os 

seguintes percentuais: peso normal (77,7%) e abaixo do peso (22,2%). Já os discentes com 18 

anos encontram-se com peso normal (100%). Concluímos que, a maioria dos alunos estão com o 

peso normal, porém no sexo masculino há uma oscilação nas médias do IMC. Outro dado 

importante é que os alunos com 16 anos encontram-se com o seu peso mais elevado do que as 

outras idades, necessitando de uma maior atenção a saúde. As demais idades apresentaram níveis 

normais de IMC. Este estudo possui limitações, devido à amostra pequena. CONCLUSÃO: 

Através do presente estudo é possível perceber a importância do espaço escolar como cenário 

potencial de cuidado a saúde de adolescentes, contribuindo na prevenção, promoção e 

recuperação da saúde através de práticas diárias de atividade física e uma alimentação adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

240 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

ENFOQUE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE EM QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Andréia Alves de Sena Silva; Karinna Alves Amorim de Sousa; Danielle Souza Silva Varela; 

Isabel Nunes Carvalho; Telma Maria Evangelista de Araújo; Jéssica Pereira Costa. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: andreiasenapi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Dentro da Rede de Cuidados a Saúde, a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) afirma a Atenção Primária como ordenadora do cuidado dos usuários nas demais Redes 

de Atenção. Como estratégia prioritária, a Saúde da Família atua pautada na promoção, 

prevenção, proteção, reabilitação e manutenção da saúde da população, desenvolvida sob a ótica 

da descentralização, atuando mais próxima da vida das pessoas. Nesse aspecto, o elo fundamental 

são os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que dentre suas atividades estão o 

desenvolvimento de atividades de promoção da saúde e prevenção dos agravos de vigilância à 

saúde, por meio das visitas domiciliares e ações educativas na comunidade. OBJETIVOS: 

Relatar a experiência de capacitação de agente comunitários de saúde no município de Castelo do 

Piauí com enfoque na promoção da saúde. METODOLOGIA: A atividade ocorreu nos meses 

de janeiro e fevereiro de 2012, no município de Castelo do Piauí, contando com a participação de 

43 ACS. A qualificação foi realizada com a parceria da Gerência de Atenção Básica da Secretaria 

do Estado da Saúde do Piauí com a Secretaria municipal local. A ação consistiu no 

desenvolvimento de atividades educativas com módulos teóricos e práticos, com carga horária de 

52 horas, envolvendo conteúdo nos campos de saúde da mulher; saúde da criança; saúde do 

adolescente; saúde do homem; saúde do adulto e do idoso; vigilância em saúde e noções 

legislativas do SUS. Além disso, houve módulos em que se reforçou os processos de trabalho 

locais existentes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A atividade ocorreu mediante a necessidade 

ouvida pela gestão do referido município. Desse modo, abordaram-se as problemáticas mais 

vivenciadas pelos ACS no cotidiano de suas práticas junto à população. Com o desenvolvimento 

da capacitação percebeu-se a importância da instituição da educação permanente como rotina dos 

serviços, assim como estabelece a PNAB. Não houve resistência para a participação das 

atividades propostas (encenações, exercícios, dinâmicas e grupos de discussão). Em toda a 

qualificação as experiências vividas foram valorizadas e tomadas como ponto de partida para 

novas práticas. Ao término, a avaliação foi positiva por todos os envolvidos (ACS, facilitadores 

e gestores). Posteriormente, os resultados foram percebidos com a melhoria das orientações de 

promoção e prevenção em saúde dadas à população, assim como o fortalecimento do trabalho em 

equipe e diálogo dos trabalhadores e gestores. O enfoque dado à promoção da saúde reduz 

intervenções desnecessárias e a peregrinação da população aos serviços, sendo fortalecidos os 

cuidados primários dentro do âmbito familiar. CONCLUSÃO: Para o fortalecimento das ações 

em saúde junto à população, o ACS possui papel fundamental por ser o eixo principal de 

integração dos serviços com a comunidade. Constatou-se que o processo educativo possibilita a 

construção de um melhor agir e fazer em saúde por atuar nas necessidades existentes 

proporcionando resultados positivos no cuidado à saúde. 
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A VISITA DOMICILIAR REALIZADA PELO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

SOB A ÓTICA DOS USUARIOS 

 

Ana De Cássia Ivo dos Santos; Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; Dhwliany Silva Meireles; 

Gracyanne Maria Oliveira Machado; Maria Rosiane Vasconcelos dos Santos; Maria Eliane da 

Costa Lima; Gilnara da Silva Monteles. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: a.cassia.bio@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O agente comunitário de saúde–ACS é o eixo de ligação nas intervenções de 

saúde com a comunidade adscrita, facilitando um fluxo de informações constantes, favorecendo 

a promoção e prevenção em saúde (BRASIL,2009). A visita domicilia (VD)é considerada uma 

ferramenta de grande importância, permitindo ao profissional conhecer o contexto social dos 

clientes e monitorar a situação de saúde das famílias em sua realidade. 

(BRASIL,1997;2001;2009). Nesse contexto, surge o seguinte questionamento: Como a clientela 

de uma comunidade no município de Parnaíba ver o trabalho dos ACSs durante a visita 

domiciliar? OBJETIVOS: Esse estudo tem o objetivo de conhecer a percepção de usuários de 

uma Estratégia de Saúde da Família - ESF sobre o trabalho dos ACS durante a visita domiciliar, 

além de identificar o nível de satisfação e credibilidade desses usuários. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória com abordagem qualiquantitativa, realizada em 

uma ESF da cidade de Parnaíba- PI na primeira quinzena de dezembro de 2012, a amostra foi 

constituída por 21 sujeitos acompanhados pelos ACSs dessa ESF. Como instrumento de coleta de 

dados adotou-se um formulário de entrevista, após a anuência dos sujeitos com a assinatura do 

TCLE, respeitando os preceitos éticos da Resolução n. 196/96. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O perfil socioeconômico dos usuários mostra que 90% são mulheres, 43% eram casadas, cuja 

média é de dois a cinco filhos, 38% referiram possuir uma renda familiar mensal de 2 a 3 salários 

mínimos. Neste estudo, 57% possuem o ensino fundamental incompleto, 14% ensino médio 

completo e 9% eram analfabetos. Quanto à profissão 52% são aposentados, 19% trabalhavam no 

lar e 14% são autônomos. Sendo que 86% da amostra são hipertensos e 14% diabéticos. Quanto 

ao nível de satisfação dos usuários em relação ao trabalho domiciliar do ACS, constatou-se que 

90% estão satisfeitos, 86% declaram ter confiança no ACS. Observou-se que 76% dos usuários 

relataram que o ACS possibilita facilidades mediante aos serviços de saúde ofertados pela ESF. 

Quando questionadas sobre as informações trazidas durante o trabalho domiciliar 86% relataram 

que o ACS fornece conhecimentos úteis, porém 14% refere não ver vantagens na visita desse 

profissional. CONCLUSÃO: Constatamos um elevado nível de satisfação e credibilidade dos 

usuários quanto assistência domiciliar. Acredita-se que este estudo possibilitou avanço do 

conhecimento sob a temática, visto que os maiores beneficiados da atenção domiciliar serão os 

usuários, pois através da VD podemos propor um cuidado individualizado, holístico e 

humanizado. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA PUÉRPERA COM PERDA NEONATAL 

POR ANENCEFALIA: UM ESTUDO DE CASO 

 

Conceição Adryadnner Farias Moura; Carlos Romualdo de Carvalho e Araújo; Lumma Rodrigues 

Olavo; Iara Martins Melo; Ana Suélyn Aguiar Linhares; Ana Kamila Sousa Paiva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: adryadnner@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A saúde da mulher tem sido objeto de grande relevância na assistência da 

enfermagem, tendo como enfoque o ciclo gravídico-puerperal. Nesse contexto, destaca-se a 

importância do cuidar no puerpério, que deve ser iniciado durante a gestação e fortalecido no pós-

parto, sendo relevante o estabelecimento desse processo durante o pré-natal. Na ocasião, o 

enfermeiro deve relacionar-se de forma transparente com a cliente, relatando todos os problemas 

que venham a surgir no período gestacional e puerperal, como a anencefalia fetal, por exemplo, 

que é uma malformação fetal, resultante da falha de fechamento do tubo neural, ocorrendo morte 

durante a gestação ou permanecendo em vida até o nascimento. OBJETIVOS: Implementar à 

assistência de enfermagem a uma puérpera que teve sua gravidez interceptada pelo diagnóstico 

de anencefalia fetal, assistida por um Centro de Saúde da Família do município de Sobral -CE. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso clínico, com abordagem qualitativa, 

classificado como exploratório-descritivo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Puérpera FMC, 24 

anos, sexo feminino, acompanhada pelo CSF Vila União, que sofre por óbito de feto anencéfalo. 

Apresentou trabalho de parto pré-termo, polidrâmnio; ao exame físico apresentou sinais vitais 

dentro dos padrões de normalidade; apresentou-se ansiosa, reativa, normocorada, afebril, 

eupneica, tórax normolíneo, abdome flácido, retenção urinária, constipação, alimentação irregular 

e insuficiente e sono inadequado. Os principais diagnósticos de enfermagem encontrados foram: 

nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais, eliminação urinária 

prejudicada, constipação, insônia, baixa autoestima situacional e ansiedade. A cliente apresentou 

evolução positiva diante das intervenções atribuídas, atingindo os resultados esperados. Logo, 

desenvolvemos ações objetivando a promoção da saúde da puérpera, de modo a intervir em todos 

os problemas identificados. CONCLUSÃO: Dessa forma, acentuamos a relevância deste estudo 

para o aprimoramento profissional dos estudantes e profissionais de enfermagem e áreas afins, 

por meio de subsídios e informações que podem enriquecer as suas práticas na promoção de 

saúde. 
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ANÁLISE FISICO-QUIMICA DO LEITE VENDIDO NA CIDADE DE PARNAIBA-PI 

 

Fabio Marques Veras; Camila Silva da Costa; Jacinta Rocha de Araujo; Regina Célia dos Santos 

Souza; Vanessa Veras Machado; José Roberto da Cunha. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: fabiosomphb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O leite é o produto da secreção das glândulas mamárias das fêmeas dos 

mamíferos. Pode ser considerado uma dispersão coloidal de proteínas em emulsão com gorduras, 

em uma solução de minerais, vitaminas, peptídeos e outros componentes (PHILIPPI, 2008). As 

normas do Mercosul (GMC), estabelecem que, entende-se por leite liquido a granel, de uso 

industrial, o leite higienizado, resfriado e mantido a 5°C, submetido opcionalmente à finalização, 

pasteurização e/ou padronização de gordura, transportado em volume de um estabelecimento que 

industrializa produtos lácteos a outro, a ser processado e que não seja destinado diretamente ao 

consumidor final (SALINAS,2000). Por ser de origem biológica, o leite pode apresentar variação 

nos seus componentes, onde os principais fatores que influenciam na qualidade e na quantidade 

do leite de um animal, são: raça, alimentação, idade e número de parições, tempo de lactação e 

variações climáticas. Portanto, são estabelecidos limites para essa variação, tanto para detectar 

problemas na produção, como para acusar adulterações no produto. Sendo considerado leite 

fraudado ou falsificado, aquele que não corresponder a esse limite de diferença, ou acusar 

presença de elementos estranhos (BEHMER, 1999). OBJETIVOS: O presente trabalho teve 

como objetivo determinar através de análises físico-químicas as características do Leite In Natura 

vendido de maneira clandestina nas vacarias e comércios da cidade de Parnaíba-PI entre os 

períodos de outubro a novembro do ano de 2012. METODOLOGIA: As análises foram 

realizadas com leites de vacárias e comercio. Os diversos ensaios realizados foram: umidade, 

cinzas, proteínas, acidez Dornic, lactose, pH, densidade, caseína. Os testes de umidade, cinzas, 

lactose, acidez e pH foram conforme descrito pelo Instituto Adolf Lutz, exceto para pH, acidez 

em ºD e densidade, a unidade calculada foi g/100g. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Observara-se que os valores de cinzas, umidade, densidade e caseína embora não apresentem 

correlação significativa se estabeleceram dentro dos valores estimados na literatura. No que tange 

ao conteúdo energético, correlacionado ao teor lipídico, de proteínas e carboidratos, todas as 

amostras apresentaram-se dentro do estabelecido, salvo As amostras de leites coletados em 

comércios apresentaram um teor de umidade de 90,575 fora dos padrões estabelecidos pela 

Instrução Normativa 51(Tabela 1), indicando, portanto que houve adulterações por adição de 

água. CONCLUSÃO: Com as análises físico- químicas do leite, foi possível comprovar que os 

leites coletados em comércios apresentaram o teor de umidade muito abaixo do recomendado, 

indicando que houve adulterações por adição de água. Sendo assim, há uma necessidade de uma 

intervenção das autoridades do município já que o comercio de leite cru tem sido um problema 

social, econômico e de saúde pública no Brasil, pois o leite vendido clandestinamente gera riscos 

à saúde do consumidor, já que é um produto ausente de qualquer tipo de fiscalização. 
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ESTUDO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL 

– UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA 

 

Icaro Alves Brito; Valéria Alves da Silva Nery; Milene Mercês Lima; Thainara Araujo Franklin; 

Jarede Souza Silva; Thalita Félix Nolasco.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: icarobritto@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população traz naturalmente consequências que 

evidenciam novas demandas que estão relacionadas em sua grande parte à saúde. A hipertensão 

é considerada um dos principais fatores de risco para complicações cardiovasculares, e representa 

um fator de risco contínuo, observou-se assim que a presença de hipertensão pode ter impacto 

negativo na qualidade de vida de indivíduos. OBJETIVOS: Descrever as mudanças ocorridas na 

qualidade de vida de idosos com hipertensão arterial. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão integrativa da literatura realizado on-line nas bases de dados: Literatura Latino-Americana 

em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature end Retrieval System Online (Medline) e 

Scientific Eletronic Library Online (SciElo), no período de 2003 a 2012. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Ao analisar a qualidade de vida de pessoas com hipertensão, pode-se observar que 

a ocorrência de limitações no estilo de vida, em virtude da doença, assim como diminuição do 

autocuidado e mobilidade, podem não ser percebidos pela maioria dos pacientes hipertensos, que 

são livres de sintomas anteriores ao diagnóstico e podem experimentar somente efeitos 

psicológicos por causa da rotulação ou do estigma, em virtude do diagnóstico e dos efeitos 

adversos do tratamento medicamentoso. CONCLUSÃO: Percebeu-se a necessidade em criar 

estratégias de capacitação dos profissionais de saúde que prestam assistência aos indivíduos com 

hipertensão, sob o aspecto de uma educação crítica e transformadora, para contemplar as 

necessidades biopsicossociais em suas ações individuais e coletivas. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E NÍVEIS PRESSÓRICOS, DOS 

EDUCANDOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE, 

NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. 

 

Janilsa Ramos da Silva; Patricia Linhares de Castro. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: janilsa.lais@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As ações foram desenvolvidas na Semana Saúde na Escola promovida pelo 

Ministério da Saúde em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde para combate a 

obesidade e incentivo a alimentação saudável. OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo 

avaliar o estado nutricional, através da avaliação antropométrica, e dos níveis pressóricos dos 

educandos acompanhados pelo Programa Saúde na Escola (PSE), no período de primeiro a trinta 

e um de março de dois mil e doze METODOLOGIA: É um estudo de corte transversal, caráter 

exploratório e descritivo. A amostra foi de 325 educandos, com idade de 10 a 19 anos completos, 

acompanhados pelo PSE no município de Cajueiro da Praia - PI. A avaliação foi realizada junto 

às três equipes de Estratégia Saúde da Família cadastradas no município, através de dados 

coletados como idade, sexo, peso, altura, pressão arterial, correlacionado as seguintes variáveis: 

IMC/idade, estatura/idade, níveis pressóricos/estatura /idade parâmetros utilizados pela caderneta 

do adolescente da OMS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados revelam que na ESF 

Cajueiro da Praia possui 45,56% alunos do sexo feminino e 54,44% do sexo masculino; ESF – 

Barra Grande possui 46,93% do sexo feminino e 53,07% do masculino e ESF Boa Vista possui 

46,37% do sexo feminino e 53,63 do sexo masculino. De acordo com o parâmetro de IMC/idade, 

na ESF Cajueiro da Praia encontra-se com 80,38% de eutróficos, 10,76% de sobrepesos, 3,17% 

de obesos, 5,69% de magreza; na ESF Barra Grande 66,32% de eutróficos, 21,42 % de 

sobrepesos, 10,20% de obesos, 2,04% de magreza e a ESF Boa Vista 78,27% de eutróficos, 7,25% 

de sobrepesos, 2,89% de obesos, 11,59% de magreza. Em relação à Estatura/idade na ESF 

Cajueiro da Praia teve 84,81% com estatura adequada para idade, 13,92% com baixa estatura para 

idade e 1,21% com muito baixa estatura para idade; na ESF Barra Grande 92,85 % com estatura 

adequada para idade, 7,15% baixa estatura para idade e na ESF Boa Vista 78,27% com estatura 

adequada para idade, 17,39% baixa estatura para idade e 4,34 % muito baixa estatura para idade; 

Quanto aos níveis pressóricos a ESF Cajueiro da Praia 77,42% normotensos, 24,69% normal 

limítrofe, 1,89% hipertenso. Na ESF Barra Grande 63,26% são normotensos, 31,63% normal 

limítrofe e 5,11% hipertenso. E ESF Boa Vista possui 81,16% de normotensos, 17,39% de normal 

limítrofe e 1,45% de hipertenso. CONCLUSÃO: De um modo geral podemos avaliar os 

educandos como em sua maioria do sexo masculino, com estado nutricional eutróficos, estatura 

adequada para a idade e níveis pressóricos normotensos. No entanto foi detectada uma quantidade 

significativa de sobrepeso e obesidade. Quanto aos níveis pressóricos dos educandos há em sua 

maioria níveis normais de pressão arterial. Destacando os níveis pressóricos normais limítrofes 

nos alunos acompanhados pela ESF Barra Grande. Os níveis característicos de hipertensão arterial 

foram pequenos, porém necessitam atenção e ações voltadas para seu controle.  
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TECNOLOGIA DIGITAL: DISCUTINDO EDUCAÇÃO E SAÚDE COM OS JOVENS 

NA ESCOLA, ATRAVÉS DE UMA WEB RÁDIO 

 

Jeosafá Araújo Lopes de Alencar; Leidy Dayane Paiva de Abreu; Antônio Emanuel Martins 

Bezerra; Raimundo Augusto Martins Torres; Vanessa Ximenes Bertoldo; Antônia Neyliane 

Carneiro Torres; Maria Adelane Monteiro da Silva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: Jeosafa_jfa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Web Rádio AJIR é hoje um canal digital que incorpora na sua grade 

programas transmitido de forma online ao vivo e também reprises diárias. Uma ferramenta digital 

que veicula conteúdos a cerca de temáticas ligadas à educação, saúde e outras áreas. 

OBJETIVOS: Apresentar uma experiência com a juventude na escola acerca das discussões 

sobre temáticas de educação e saúde, lançando mão da tecnologia digital web rádio como 

instrumento de saberes e práticas para promoção do cuidado em saúde coletiva. 

METODOLOGIA: Relato de experiência desenvolvido durante o mês de fevereiro a julho de 

2012. A troca experiência ocorreu na escola municipal Padre Osvaldo Carneiro Chaves da cidade 

de Sobral – CE, através do desenvolvimento de uma estratégia pedagógica realizada pelos 

acadêmicos de Enfermagem e Fisioterapia da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA e 

das Faculdades INTA, com os jovens escolares credenciados através de um programa de bate-

papo que permite o contato com a locução do programa (MSN: juventude@ajir.com.br), por meio 

do uso da ferramenta digital, no caso são programas produzidos no estúdio da Universidade 

Estadual do Ceará – UECE e transmitido todos os dias de quarta-feira das 16h00min às 17h00min 

via Internet através do link www.ajir.com.br. As discussões apresentam temas relacionados à 

Saúde Reprodutiva, DST, Sexualidade, Gênero, Dengue, Cultura de Paz, dentre outros, que, 

abrangem quatro (20) programas/sessões que vão ao ar. Para cada programa são convidados 

profissionais especialistas na área que dialogam/interagem com os jovens participantes ao vivo. 

Os participantes são jovens da escola pública bem como os internautas. O desenvolvimento da 

entrevista ocorre através dos blocos de debate intercalando-se com a execução de músicas. Dentro 

do seguimento da entrevista o apresentador faz uma pergunta âncora que é respondida pelos 

jovens e internautas. Associado ao áudio onde são veiculados imagens através da Web TV 

hospedada no site da Web Rádio. Todos os programas são ao vivo. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: No percurso de seis meses de discussão incluindo as temáticas, Saúde 

Reprodutiva, DST, Sexualidade, Gênero, Dengue, Cultura de Paz, dentre outros Hanseníase com 

a participação da escola utilizando-se da Web Rádio, constatou-se que os jovens estão dispostos 

a conhecer mais o uso desta tecnologia digital para dialogar o cuidado e discutir temas ligados à 

promoção da sua saúde, através da Web Rádio como forte potencializador deste processo, tendo 

em vista que são estas ferramentas que os jovens utilizam cotidianamente para alimentar suas 

curiosidades e compartilhar com seus pares na escola. CONCLUSÃO: Esta experiência nos 

possibilitou conhecer a realidade dos jovens a partir de seu território, onde suas interações estão 

pontuadas pelo uso deste canal digital com forte influência no cuidado do corpo, da saúde 

reprodutiva, da expressão de linguagens culturais, da percepção do cuidado de si e dos outros, 

bem como outros conteúdos acessados na rede mundial de computadores. 
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SITUAÇÃO CONJUGAL MATERNA E SUA ASSOCIAÇÃO COM O BAIXO PESO AO 

NASCER 
 

Juliana Oliveira de Aguiar Santos; Sansão Lopes de Moraes Neto; Railson Pereira Souza; Eduardo 

Emanuel Sátiro Vieira; Guilhermina Gomes da Fonsêca; Samia Caroline Martins Viana; Flávia 

de Andrade de Sá Cabedo.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: julhnutri@hotmail.com.br  

 

INTRODUÇÃO: As condições de saúde dos recém-nascidos podem ser estudadas segundo 

vários parâmetros, entre eles, o seu peso ao nascer. Esta medida é obtida em função da massa 

corpórea, cuja constituição é o resultado de um processo complexo para o qual concorrem 

inúmeros fatores de origem biológica, social e ecológica. A falta de apoio por parte do 

companheiro pode alterar todo o ciclo gestacional, afetando o aspecto psíquico da gestante com 

possível quadro depressivo e consequente desinteresse pela assistência pré-natal, aumento nas 

tentativas de aborto, estado nutricional inadequado e a ocorrência de baixo peso ao nascer, que é 

apontado como o fator de risco isolado mais importante para a mortalidade infantil. 

OBJETIVOS: Verificar a associação entre a situação conjugal materna e o baixo peso ao nascer. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, de abordagem quantitativa 

e corte transversal, com a utilização de dados secundários provenientes das Declarações de 

Nascidos Vivos da Maternidade Dona Evangelina Rosa. A população de estudo foi constituída 

por todos os registros de partos de recém-nascidos com baixo peso (< 2.500g) sem anomalias 

congênitas (n = 1.442), ocorridos na referida maternidade no ano de 2011. Foi considerado como 

variável dependente o peso ao nascer, e como variável independente a situação conjugal materna. 

Os dados foram analisados com auxílio do programa SPSS® 11. A associação entre as variáveis 

estudada e o peso ao nascer foi estimada por meio do teste do qui-quadrado, fixando-se um nível 

de significância de 5% (p<0,05). E a intensidade de associação pelo Odds Ratio (OR), com 

intervalo de confiança (IC) de 95%. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No que diz respeito à 

associação entre a situação conjugal materna e o baixo peso, observou-se que as mulheres sem 

companheiro (28%) apresentaram-se como fator de risco para a ocorrência de o baixo peso ao 

nascer (OR = 2,15; IC 95% = 1,87 – 2,96; p < 0,05), ao contrário daquelas com companheiro 

(70%). CONCLUSÃO: Constata-se desta forma que uma condição civil instável, caracterizada 

pela falta de um companheiro, e expressa na falta de suporte emocional e social, é uma variável 

que pode ser considerada fator de risco para a ocorrência do baixo peso ao nascer. 
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AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE IDOSOS RESIDENTES EM INSTUIÇÃO 

DE LONGA PERMANÊNCIA ATRAVÉS DO ÍNDEX DE KATZ 

 

Kamila Santos da Silva; Rebeca Barbosa da Rocha; Jeferson Souza da Silva; Gláucia Vanessa 

Santos Alves; Rayza Fabiana Veras Farias; Raynara Veras Farias; Gaussiane de Oliveira 

Campelo. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster  

 

INTRODUÇÃO: Com o envelhecimento ocorre diminuição da capacidade funcional do ser 

humano, o que consequentemente acaba intervindo na qualidade de vida do idoso, sendo um fator 

de risco para quedas, principalmente por limitar a sua capacidade de realizar com vigor as 

atividades do cotidiano além de colocar em maior vulnerabilidade sua saúde. O que distingue a 

saúde do idoso é a possibilidade de autonomia e independência, entretanto fatores advindos com 

o envelhecimento como de limitação da força muscular, equilíbrio, marcha e mobilidade leva a 

uma redução da qualidade de vida resultando muitas vezes em exclusão social, sendo uma das 

principais causas de admissões em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). As 

Instituições de Longa Permanência para Idosos são uma alternativa importante de assistência e 

devem assegurar qualidade de vida e satisfação dos idosos atendidos e suas famílias. 

OBJETIVOS: Relatar o modo como o envelhecimento interfere na atividade de vida diária em 

idosos residentes em uma ILPI, analisando o declínio funcional utilizando para tanto o índex de 

KATZ. METODOLOGIA: Os dados foram coletados a partir do cadastro social, prontuários, 

bem como entrevistas e observação dos próprios idosos. O consentimento do gestor da instituição 

para o uso das informações foi obtido em conformidade às diretrizes legais. Foi aplicado um 

questionário chamado Índex de Katz em março de 2011, em moradores de ILPI em Parnaíba-PI. 

Este índex visa saber a capacidade funcional dos idosos para a realização de tarefas do cotidiano, 

possui seis itens: banho, vestuário, higiene pessoal, transferência, continência e alimentação. 

Foram entrevistados 26 idosos dentre eles 17 homens e 9 mulheres, a média de idade foi de 74,76 

e 80,55 anos, respectivamente. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na análise dos resultados foi 

observado que 15,38% (n=4) dos idosos estudados mostraram-se totalmente dependentes tanto 

para o banho e 23,07% (n=6) quanto para o vestuário, em relação á dependência para higiene 

pessoal 3,84% (n=1) necessita de ajuda, 7,69% (n= 2) possuem incontinência urinária, 3,84% 

(n=1) necessitam do cuidador para transferência e 15,38% (n=4) são incapazes de alimentarem-

se sozinhos. Em concordância com um estudo realizado por SILVA et al. 2003, pode-se 

evidenciar que o envelhecimento tem uma influência significativa no grau de independência e 

capacidade funcional, onde os resultados obtidos por estes autores estão de acordo com os obtidos 

neste estudo mostrando um número significativo de idosos apresentando dependência funcional 

importante e risco de quedas. CONCLUSÃO: Sugere-se que esse questionário seja empregado 

nos diversos serviços de atendimentos a saúde dos idosos, devido a sua capacidade de abranger 

múltiplos aspectos passiveis de intervenções com a finalidade de retardar as alterações causadas 

pelo envelhecimento e promover uma melhor qualidade de vida, além de facilitar a comunicação 

entre os profissionais e propiciar integralidade na assistência. 
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IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

MONITORES DO PETSAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

 

Layanne Maria Araújo Farias; Maria Socorro de Araújo Dias; Francisca Lopes de Souza; Márcio 

Anderson Cardozo Paresque; Cryslany Portela de Aguiar; Gilmara Lima do Nascimento; Maria 

Júlia Alexandrino Oliveira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: layaneipu@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Projeto Pet-Saúde/Redes de Atenção é uma iniciativa do Ministério da Saúde 

que fomenta grupos de aprendizagem tutoriais no âmbito da Saúde da Família, com enfoque no 

Programa Saúde na Escola (PSE). Voltado para promover a saúde no ambiente escolar, o PSE 

propõe a interface entre os setores saúde e educação com o objetivo de tornar os alunos 

esclarecidos sobre diversos temas e torná-los multiplicadores de informações. A integração dessas 

ações entre saúde e educação já existentes tem impactado positivamente na qualidade de vida dos 

estudantes. Esse Programa privilegia a escola como espaço para a articulação das políticas, 

mediante a participação dos estudantes, famílias, profissionais da educação e da saúde nesse 

processo. OBJETIVOS: Descrever a importância das ações do Projeto PET-SAÚDE realizadas 

a partir da inserção dos monitores nas Redes de Atenção, com enfoque no PSE, no bairro Vila 

União, na cidade de Sobral-CE. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

realizado por acadêmicos de enfermagem, cujo instrumento de coleta de dados se deu partir dos 

registros feitos das atividades realizadas, através de textos, roteiros, mapas de produção e 

fotografias. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A interdisciplinaridade contribuiu para que os 

acadêmicos passassem a explorar o funcionamento de uma unidade básica de saúde e o trabalho 

desenvolvido pelo PSE, entendendo a correlação positiva existente entre os diversos profissionais. 

Dentre as atividades realizadas pelos monitores e preceptores nas escolas e creches do bairro Vila 

União, destacam-se as avaliações antropométricas, identificação de agravos nas crianças, 

avaliações oftalmológicas e de saúde bucal, além de momentos teóricos conceituais sobre o PSE, 

o processo de adolescer e reuniões sistemáticas de planejamento e organização do processo de 

trabalho junto às equipes de saúde da família e escolas. Durante as ações, os estudantes 

demonstraram interesse e disponibilidade em participar, e com esse contato direto com os alunos 

diante das atividades foi possível transmitir informações acerca da assistência à saúde, assim 

como planejar assistências individualizadas. Através dessa vivência, percebeu-se a importância 

da interação entre a saúde e educação para o fortalecimento das ações de promoção à saúde, 

prevenção de doenças e agravos, objetivando proporcionar um desenvolvimento saudável e 

melhorar a qualidade de vida dos estudantes, buscando evitar problemas futuros. CONCLUSÃO: 

O relato dos monitores evidencia a importância de vivências como está para os alunos que 

participam do programa, pois a participação nas avaliações e atividades de promoção da saúde 

possibilita uma formação voltada para os princípios do SUS que tem na promoção da saúde um 

de seus rudimentos orientadores, além de sensibilizar tais acadêmicos a atuarem quando 

profissionais na Estratégia Saúde da Família. Destaca-se a importância do desenvolvimento 

dessas ações, tendo os graduandos de enfermagem como agentes multiplicadores de informações 

contribuindo para adoção de estilos de vida saudáveis. 
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DESMITIFICANDO O TRABALHO DE PARTO PARA AS PRIMÍPARAS EM UM 

CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SOBRAL - CE 

 

Maria Daniele de Vasconcelos Coelho; Maria Fernanda Menezes Albuquerque; Evane Rodrigues 

de Mendonça; Vera Lúcia Linhares da Silva; Raquel Martins Mororó; Maria Socorro Carneiro 

Linhares. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: biodanis@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O conhecimento sobre as dúvidas, percepções e necessidades das gestantes 

primíparas atendidas nos serviços de saúde pública desvelam aos profissionais de atenção básica 

as necessidades dessas gestantes frente ao momento do parto. OBJETIVOS: Desmitificar o 

trabalho de parto para as primíparas em um Centro de Saúde da Família em Sobral – CE. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa ação, caracterizada como abordagem qualitativa. 

Realizado de agosto a outubro de 2012, contando com a participação de treze primíparas. 

Utilizou-se a técnica do Grupo Focal como instrumento de coleta de informações sobre os 

conteúdos a serem trabalhados na desmitificação do trabalho de parto. Após conhecer as dúvidas 

e medos das gestantes, realizou quatro encontros com as mesmas para desenvolver ações 

educativas, recursos de palestras, vídeo, dramatização e conversa em roda. Para análise dos 

resultados utilizou-se a técnica de análise por categorização de temas. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A partir das informações colhidas, emergiram as seguintes categorias: Vivência 

do período gestacional; Expectativa sobre o trabalho de parto; Relação com os familiares e 

companheiro durante a gestação; Orientações recebidas durante o pré-natal pelo enfermeiro. 

CONCLUSÃO: As ações realizadas foram bem aceitas pelo grupo, pois ações especiais 

desempenhadas por médicos, enfermeiros e outros se fazem esclarecedoras. Foi observada a 

importância de inserir temas relacionados ao trabalho de parto durante pré-natal, diminuir a 

ansiedade e insegurança, além de proporcionar maior relação interpessoal entre profissional de 

saúde e paciente. 
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A PASTEURIZAÇÃO LENTA PÓS-ENVASE COMO ALTERNATIVA PARA 

MELHORAR A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO LEITE 

 

Maria Santos Oliveira; Natylane Eufransino Freitas; Helga Germana de Sousa Ribeiro; Juanna 

D’arc Fonseca dos Santos; Antonio Augusto Nascimento Machado Junior; Felicianna Clara 

Fonsêca Machado. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: educacaomaria@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A pasteurização é um processo térmico capaz de eliminar microrganismos 

patogênicos do leite, tornando-o mais seguro ao consumidor. É proibida no Brasil a venda de leite 

não pasteurizado para consumo direto, porém, em locais onde a cadeia produtiva é deficiente, 

persiste a venda informal de leite cru. Nestes casos, a pasteurização lenta pós-envase (PLPE), por 

ser menos dispendiosa que a pasteurização rápida, poderia ser uma alternativa viável de 

tratamento térmico, para melhoria do leite consumido pela população. OBJETIVOS: Verificar a 

qualidade microbiológica do leite cru e pasteurizado pós-envase comercializado no município de 

Bom Jesus-PI. METODOLOGIA: Adquiriram-se 32 amostras de leite em Bom Jesus-PI, sendo 

24 de leite cru de diferentes pontos e oito de leite PLPE. O leite cru foi acondicionado em garrafas 

de vidro estéreis e o PLPE, mantido na embalagem original, e levados em isopor com gelo, ao 

Laboratório de Microbiologia dos Alimentos/UFPI, para realização das análises. Para contagem 

de bactérias aeróbicas mesófilas (AM), adicionaram-se 25 mL de leite a 225mL de água 

peptonada a 0,1% e realizaram-se dissoluções decimais de 100 a 10-3. Alíquotas de 1 mL das 

diluições foram transferidas para placas de petri estéreis, acrescentando-se o meio Agar Padrão 

para Contagem, para incubação a 37ºC/24-48h. Multiplicou-se o número de colônias contadas 

pelo fator de diluição. Para determinação do número mais provável (NMP) de coliformes totais, 

utilizaram-se três séries de três tubos contendo Caldo Verde Brilhante Bile Lactose 2% com tubos 

de Durhan invertidos e incubaram-se a 35ºC/24h. Dos positivos, transferiram-se alçadas para 

tubos com Caldo Escherichia coli, incubando-se em banho-maria a 45°C/24-48 h. Os resultados 

foram comparados com os parâmetros exigidos pela Instrução Normativa no.62. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Das amostras de leite cru, 45,83% (11/24) apresentaram contagens de AM fora 

dos padrões exigidos (8 x 104), variando entre 1x105 a >3x105 UFC/mL, enquanto, para o leite 

PLPE, todas as amostras atenderam aos padrões da legislação, sendo que em apenas uma houve 

crescimento (1,25 x 101). Para Coliformes totais e termoltolerantes, 50% (12/24) e 25% (6/24) 

das amostras de leite cru apresentaram contaminação acima do valor aceitável, que é de 4 e 2 

NMP/mL, respectivamente. Em nenhuma amostra de leite PLPE houve crescimento de coliformes 

totais e termotolerantes CONCLUSÃO: A PLPE oferece resultados satisfatórios na redução da 

microbiota e pode ser utilizada alternativamente para melhorar a qualidade do leite enquanto não 

houver condições que permitam a pasteurização rápida em Bom Jesus-PI. 
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MAGNÉSIO E SUA RELAÇÃO COM O SOBREPESO E A OBESIDADE 
 

Eduardo Emanuel Sátiro Vieira; Mônica Carvalho Gomes; Railson Pereira Souza; Rinna Santos 

de Almondes; Sansão Lopes de Moraes Neto; Margareth Coêlho dos Santos; Alessandro Carvalho 

Alves dos Santos.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: monica_carvalho125@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O sobrepeso e a obesidade são considerados um problema de saúde pública 

mundial, devido ao risco de doenças associadas. Alterações no estado nutricional de minerais vêm 

sendo considerado uma complicação frequente em pacientes com excesso de peso, que pode 

contribuir para a patogênese de muitas dessas complicações. Em particular, com relação ao 

Magnésio (Mg), a ingestão deficiente desse mineral tem sido associada ao aumento da prevalência 

de resistência a insulina, Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), inflamação e síndrome metabólica nessa 

população. OBJETIVOS: Verificar informações atualizadas sobre a relação do Mg com o 

excesso de peso e suas comorbidades. METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão sistemática, 

por meio da consulta de trabalhos científicos nas bases de dados da PubMed, SCIELO e LILACS, 

entre os anos de 2002 e 2012. Foram selecionados 27 estudos que avaliaram a relação do 

Magnésio com o excesso de peso e o risco de doenças associadas, utilizando os descritores: 

magnésio, sobrepeso, obesidade, resistência à insulina, DM 2 e síndrome metabólica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Vários estudos demonstraram uma relação inversa entre o 

consumo de Mg com o excesso de peso, que pode estar relacionado com a capacidade desse 

mineral, assim como o cálcio, em formar sais com ácidos graxos no intestino, e dessa maneira 

reduzir o conteúdo de energia digerível da dieta. No estudo realizado por Song et al. (2007) com 

657 mulheres, verificou-se que no grupo com maior ingestão do mineral (382 mg/dia) foi 

associado com um IMC ligeiramente mais baixo (26 Kg/m² ± 5,6). Além disso, outros estudos 

associaram o consumo do Mg com a modulação de marcadores inflamatórios, resistência a 

insulina, DM2 e fatores de risco para a síndrome metabólica. No recente estudo realizado por 

Chacko et al. (2011), em participantes saudáveis com sobrepeso, observou-se hipomagnesemia 

em 43% dos participantes no início do estudo e após a suplementação com 500 mg do mineral, 

verificou-se redução da concentração de peptídeo C e nos níveis de insulina de jejum, comparado 

com o placebo, sugerindo a importância desse mineral na redução do risco metabólico em 

pacientes com excesso de peso. CONCLUSÃO: Portanto, fica evidente a importância do controle 

do estado nutricional relativo ao Magnésio em pacientes com sobrepeso e obesidade, 

principalmente para reduzir a prevalência de comorbidades nessa população. 
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PROMOVENDO A SAÚDE AUDITIVA E VOCAL NA ESCOLA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Ângela Marques de Almeida Terto; Carlene de Souza Bitu; Dagmar Yara da Silva; Maria Joseane 

Coelho Maia; Nara Fernanda Medeiros Desiderio Oliveira; Paula Hortencia Oliveira Barros . 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: hortenciaph@hotmail.com / nara_fernandam@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: De acordo com a lei n° 6965, 09 de dezembro de 1981, “é de competência do 

fonoaudiólogo desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação oral e 

escrita, voz e audição e também participar da equipe de orientação e planejamento escolar, 

inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos”. A ação profilática do 

fonoaudiólogo na escola tem como importância culminante a prevenção e promoção da saúde 

comunicativa, dando a esse profissional a responsabilidade de minimizar os possíveis problemas 

encontrados na área auditiva e vocal de professores e alunos realizando, os encaminhamentos 

necessários e promovendo melhor qualidade de vida para os mesmos. O fonoaudiólogo como 

especialista da comunicação humana é o profissional qualificado e habilitado para desenvolver 

na escola ações de saúde na área da comunicação. A saúde vocal é considerada um aspecto 

importante da saúde geral e qualidade de vida do professor, pois a voz é o seu principal 

instrumento de trabalho e importante recurso na relação professor/alunos, com implicações 

relevantes no processo ensino-aprendizagem. Sendo a audição uma das principais vias de 

comunicação do ser humano para interagir na sociedade, pois o ouvir é a primeira fase da criança 

no processo de aquisição de fala e da linguagem. Quando há algum comprometimento auditivo 

na infância, não há apenas problemas na comunicação, mas, também na eficiência da qualidade 

receptiva e expressiva de sua leitura e escrita, comprometendo assim o seu rendimento escolar e 

o desenvolvimento social e emocional. Devido à magnitude dos prejuízos causados pela perda 

auditiva é que se preconiza a necessidade de programas de saúde auditiva nas escolas. 

OBJETIVOS: Relatar a experiência da elaboração de uma cartilha informativa de promoção e 

prevenção de saúde auditiva e vocal na escola, informar sobre os cuidados da saúde auditiva e 

vocal dos docentes e discentes, Orientar aos professores, país e alunos sobre os cuidados da 

comunicação. METODOLOGIA: A confecção da cartilha intitulada: “Promovendo a Saúde 

auditiva e Vocal na Escola”, foi dividida em quatro fases: 1ª fase: Revisão de literatura dos temas 

a serem abordados na cartilha: 2ª fase: Confecção da cartilha.3ª fase: Apresentação da cartilha em 

escolas. 4ª fase: Relatar a experiência da confecção da cartilha. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: as cartilhas são distribuídas nas escolas onde as orientações são dadas em forma 

de palestras educativas. CONCLUSÃO: Espera-se uma maior conscientização da população 

escolar da melhoria da saúde auditiva e vocal dos alunos da escola, baseado nas orientações 

abordadas na cartilha. 
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DESCREVENDO A REDE ASSISTENCIAL DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NO 

CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. EVERTON MONT’ALVERNE - SOBRAL-CE. 

 

Silvana de Sousa Lima; Adoralice Angeline Alves Mendonça; Anderlane Sara de Sousa Paiva; 

Karine Martins Nobre; Maria Aline Alves Pereira; Tereza Angelise Alves Mendonça; Thays 

Passos Aragão Alves. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: silvanasouza.lima@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Planejamento familiar é um momento em que a mulher e seu parceiro devem 

ser orientados sobre a responsabilidade assumida no planejamento da família. Esse serviço 

oferecido pelos profissionais da unidade de saúde deve disponibilizar informações de fácil 

entendimento, viabilizando a escolha e o uso do método adequado. A Estratégia de Saúde da 

Família tem o propósito de ofertar uma assistência à saúde, incorporando ações coletivas ou 

individuais de cunho promocional e preventivo com o propósito de substituir o atendimento 

individualizado e curativo, e possibilitar uma atenção mais direcionada para promoção de saúde 

e prevenção de doenças. OBJETIVOS: Promover saúde em um planejamento familiar eficaz, 

que vá de encontro com as necessidades e satisfação de suas usuárias. METODOLOGIA: Estudo 

descritivo, com abordagem quantitativa, com as mulheres que fazem planejamento familiar no 

Centro de Saúde da Família Dr. Everton Mont’Alverne Sobral-Ce. De acordo com dados do 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) a Unidade têm 3.746 famílias cadastradas, 

divididas para 4 equipes de saúde da família. Um total de 670 mulheres fazem planejamento 

familiar, o território de estudo possui 507 famílias adscritas, tendo em média 112 mulheres que 

fazem acompanhamento em planejamento familiar por equipe de saúde, no qual durante o mês da 

realização do estudo, 22 delas passaram pela consulta de enfermagem em planejamento familiar 

no centro de saúde, sendo que dessas 15 participaram respondendo o questionário da pesquisa. A 

coleta de informações foi realizada nas dependências da Unidade de Saúde, com 15 mulheres 

durante o período de junho de 2012 por meio de questionário, após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatou-se que a 

importância da disponibilização dos métodos, o direito de escolha, acesso a informação e 

acompanhamento do profissional de saúde, são medidas essenciais para uma prática consciente, 

saudável e efetiva em planejamento familiar. Ao caracterizar o planejamento familiar de um grupo 

de mulheres observa-se que é considerado de importância, pois oportunizam orientações, 

ensinamento quanto ao uso correto do contraceptivo, facilidade de acesso ao serviço, retiradas de 

dúvidas e uma oportunidade de explanação sobre o autocuidado, evidenciando assim a 

importância da otimização do serviço dentro das políticas de assistência a saúde da mulher. 

CONCLUSÃO: O estudo realizado permitiu acompanhar e conhecer a caracterização do 

planejamento familiar de um grupo de mulheres em um Centro de Saúde da Família conhecendo 

assim a importância da assistência em planejamento familiar para as mulheres adscritas nesse 

centro, pois o trabalho do enfermeiro junto à equipe do CSF compreende uma assistência que vá 

ao encontro com as necessidades de cada indivíduo através da valorização da escuta aos usuários 

e orientações adequadas, proporcionando uma melhoria da qualidade da assistência ofertada em 

planejamento familiar, com a certeza de se aproximar ao máximo das necessidades. 
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA SAÚDE DO TRABALHADOR: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 

Andréia Cristina Araújo Silva; Jéssica Fontinele da Silva; Ligia Paula da Conceição Freitas; 

Fernanda Michelle Santos d Silva; Márcia Astrês Fernandes. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: andreiacris9@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O relacionamento do homem com o trabalho e com ele mesmo vem passando 

incessantemente por alterações, que se tornam cada vez mais complexas, profundas e sofisticadas. 

A busca incessante pela realização de diferentes atividades provoca no ser humano um aumento 

de todos os tipos de cargas relacionadas com o labor, levando ao aparecimento de doenças, quer 

sejam de ordem física, psíquica e emocional. OBJETIVOS: Os objetivos desse trabalho é fazer 

um levantamento, ou melhor, uma revisão sistemática em torno dessa temática- a saúde do 

trabalhador e o atuação da enfermagem enquanto profissão compromissada com o ser humano. 

METODOLOGIA: Trata-se de pesquisa bibliográfica realizada por meio de uma busca ativa na 

biblioteca virtual Scielo– Scientific Electronic Library Online (http//www.scielo.org/index.php) 

no período de 2008 a 2012, utilizando as palavras: saúde do trabalhador e a enfermagem. Foram 

identificados 39 artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou se por meio das análises 

que a Enfermagem do Trabalho contemporânea se estrutura na Política Nacional de Segurança e 

Saúde do Trabalhador (PNSST) e visa garantir que o trabalho, base da organização social e direito 

humano fundamental, seja realizado em condições que contribuam para uma melhor qualidade de 

vida e saúde ao trabalhador. O estudo evidenciou ainda que houve um aumento do número de 

publicações sobre as doenças ocupacionais. Provavelmente esse fato é devido ao aumento do 

absenteísmo do trabalhador da área da saúde, percebido pelas instituições hospitalares. No Brasil, 

esse aumento pode estar relacionado com a aprovação da Lei 8.080/90 que preconiza o cuidado 

com a saúde do trabalhador, fazendo com que os problemas se tornassem evidentes nos ambientes 

laborais, e por sua vez os trabalhadores e as instituições buscassem melhorias de condições de 

trabalho e funcionamento. CONCLUSÃO: Os temas e o foco de trabalho devem se diversificar 

apontando a possibilidade de aliar a saúde do trabalhador a uma nova visão, além da visão 

capitalista de produção de bens e serviços. Deseja-se que a possibilidade de investir na saúde do 

trabalhador seja para sua emancipação, enquanto cidadão e individuo, e que seja possível associar 

saúde do trabalhador com cuidado de si, com determinantes sociais e políticos bem como com os 

aspectos éticos e legais que podem incrementar esta prática. 
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A INFLUÊNCIA DO PESO DAS MOCHILAS NOS DESVIOS POSTURAIS EM 

ESCOLARES. 

 

Débora Cristina Silvestre Paulino; Leon Paiva Rodrigues; Rafaela Eufrásio de Oliveira 

Fernandes. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: debora1paulino@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os desvios posturais são decorrentes não só nas alterações e adaptações da 

espécie humana, mas também de fatores sociais e culturais, constituindo uma das mais graves 

doenças do grupo crônicodegenerativas. As dificuldades relacionadas ao transporte do material 

escolar, as mochilas com fixação dorsal apresentam pronunciamento da flexão anterior do tronco, 

provocando um aumento da demanda da musculatura lombar com compressão intradiscal entre a 

quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral, já as mochilas com fixação escapular 

apresentam modificação no plano latero-lateral com alteração no deslocamento tóraco-lombar, na 

linearidade do ombro e na distância cotovelo tronco, desenvolvendo escolioses. Segundo autores, 

crianças entre 8 e 9 anos devem transportar no máximo 0,929Kg em mochilas com fixação dorsal 

e 1,15Kg com fixação escapular. Entre 10 e 11 anos poderiam transportar 1,47Kg em mochilas 

com fixação dorsal e 1,87Kg em mochila com fixação escapular. OBJETIVOS: Verificar a 

influência do peso das mochilas escolares em relação à postura e propor educação postural aos 

escolares. METODOLOGIA: O estudo trata-se de um relato de experiência descritivo com 

abordagem quantitativa. A pesquisa foi desenvolvida em uma Escola Municipal de Frecherinha-

CE com estudantes no 5° ano do Ensino Fundamental. O estudo foi realizado em outubro de 2012 

e composto por uma amostra de 40 alunos com faixa etária entre 8 e 10 anos, de ambos os sexos. 

Os responsáveis pelos alunos assinaram um termo de consentimento e após foi aplicado um 

questionário de 10 perguntas objetivas aos mesmos, realizada avaliação física, pesagem das 

mochilas e ao final foi realizado orientações posturais, constando um total de sete visitas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em relação aos transportes das mochilas foram encontradas 

cargas excessivas que ultrapassam as medidas recomendadas. Dos 40 estudantes apenas 10% 

apresentam peso da mochila de 1kg, 50% apresentam peso entre 2 a 3 kg, 5% apresentam de 3 a 

5 Kg e 34% não usavam mochila. Em relação às regiões do corpo que os estudantes referiram 

dores foram: 47% dores na coluna, 35% dores no ombro, 12% dores nas pernas e nos ombros e 

6% dores de cabeça. Foram evidenciados desvios de 65% com escoliose, 15% com cifose e 20% 

com lordose. Foram ministradas orientações de educação postural para correção da postura. 

CONCLUSÃO: Com base nos resultados obtidos é evidente que o peso das mochilas contribui 

para os desvios posturais. A implementação da educação postural nas escolas como medida 

profilática, seria primordial para a detecção e tratamento precoce dos desvios posturais. 
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A SITUAÇÃO DA FARMACIA COMUNITÁRIA PORTUGUESA: UMA ANÁLISE 

PARA A FARMÁCIA DO BRASIL 

 

Felipe Cardoso Rodrigues Vieira; Francisco Thyago de Abreu Rocha; Plinio Henrile Lopes Reis; 

Saulo Luz de Carvalho; Rodolfo Ritchelle Lima dos Santos; Luan Monteiro Lima; Marcos 

Venicio de Oliveira Pereira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: felipecrv@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O setor farmacêutico português vem passando por uma crise atual que atinge 

principalmente as farmácias comunitárias. A farmácia comunitária é preferencialmente um 

espaço de saúde, não deixando, no entanto, de ser uma atividade comercial que se pretende ser 

financeiramente sustentável. OBJETIVOS: A pesquisa objetiva pontuar alguns aspectos 

responsáveis pela crise farmacêutica em Portugal e assim, demonstrar um possível aprendizado 

para a farmácia no Brasil. METODOLOGIA: A pesquisa baseou-se numa revisão bibliográfica 

na base de teses e dissertações da RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal) 

e da Biblioteca Virtual da Universidade do Porto com as palavras-chaves “farmácia comunitária”, 

“portugal”. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As teses e dissertações acadêmicas portuguesas 

analisadas pontuaram 4 aspectos principais responsáveis pela crise farmacêutica portuguesa. A 

primeira é o novo enquadramento legislativo português, existente a partir de 2005 (Decreto-Lei 

nº134/2005, de 16 de Agosto), que se deu a permissão, a outras superfícies a comercialização de 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), tendo as principais cadeias de 

hipermercados implantado novas áreas de venda, dentro ou fora da loja principal, dedicadas 

exclusivamente à venda de MNSRM (as “parafarmácias”) e artigos de higiene e conforto. A 

segunda é que a propriedade de farmácia deixou de estar limitada a farmacêuticos (Decreto-Lei 

nº307/2007, de 31 de Agosto), sendo que durante muitos anos a legislação restringia a propriedade 

de farmácia a farmacêuticos e obrigava que o diretor técnico fosse o proprietário da farmácia; fato 

esse que pode incentivar a dispensa de medicamentos e forçar uma má conduta dos farmacêuticos 

que estejam na dependência dos proprietários não farmacêuticos. Além disso, a possibilidade de 

praticar descontos em medicamentos comparticipados pelo Estado veio trazer uma nova realidade 

concorrencial ao setor e a dinamização do mercado dos genéricos também teve um forte impacto 

financeiro nas farmácias (aumento de stocks e redução da faturação). CONCLUSÃO: A venda 

dos MNSRM nas “parafarmácias”, a propriedade de farmácia fora das mãos dos farmacêuticos, a 

comparticipação do estado nos preços de medicamentos e o mercado de genéricos são realidades 

portuguesas que devem ser analisadas e tiradas de aprendizado para a farmácia brasileira. 
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APLICAÇÃO DO MODELO CALGARY PARA AVALIAÇÃO DE FAMÍLIA DE UMA 

GESTANTE ADOLESCENTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Flávia Vasconcelos Teixeira; Auxiliadora Elayne Parente Linhares; Danyela dos Santos Lima; 

Jocielma dos Santos de Mesquita; Rayann Branco dos Santos; Thayssa Macedo Rodrigues; Atilla 

Maria Alburquerque Machado. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: fllavia_18@live.com 

 

INTRODUÇÃO: Adolescência é considerada um período de transformações o apoio dado é 

importante, para que essas tolerem as mudanças ocorridas nessa fase de vida. As reações da 

família diante de uma adolescente grávida tendem a ser contraditórias, sendo comum a 

sobreposição dos sentimentos de revolta e não aceitação. O processo de cuidar da saúde da família 

pode ser abordado dentro de um referencial teórico, o Modelo Calgary de Avaliação de Familiar 

(MCAF), que possibilita alterar os padrões usuais da prática e propiciando o enfermeiro avaliar e 

intervir com famílias por meio de relacionamento colaborativo. OBJETIVOS: Apresentar a 

experiência de avaliar família de gestante adolescente sob a perspectiva com base no Modelo 

Calgary de Avaliação Familiar. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de 

abordagem qualitativa, realizado no Centro de Saúde da Família do Bairro Vila União, Sobral – 

CE. Os dados foram coletados durante o período de 16 a 23 de abril de 2013. Durante a 

investigação dos dados foi utilizado um instrumento de avaliação e intervenção familiar, orientada 

por uma entrevista semiestruturada, visita domiciliar e observação participativa. Observou-se a 

Resolução nº 196/96. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As visitas a família da gestante 

ocorreram de forma contínua, onde podemos fazer a avaliação da família em seus três 

fundamentos: A avaliação estrutural através do genograma e ecomapa, identificando aspectos em 

relação ao apoio social disponível ao núcleo familiar e comunitário em relação as suas 

necessidades de saúde. Com relação à avaliação do processo de desenvolvimento através da linha 

de Medalie, identificamos as relações de determinantes de saúde em que condicionou a alteração 

no processo saúde-doença. A roda familiar, apgar familiar permitiram a compreensão do contexto 

funcional da família, compreendendo a função de cada membro no contexto familiar e as 

atividades da vida diária prejudicadas. CONCLUSÃO: Fica evidente a importância da 

enfermagem no apoio a gestante adolescente, visto que é um dos principais responsáveis pela 

assistência da mesma durante o pré-natal com função de orientação e cuidado. A aplicação do 

MCAF nos permitiu analisar a família levantando os principais aspectos, nos levaram a 

reorganizar estrategicamente o núcleo familiar sob a lógica da atenção as necessidades da saúde 

da pessoa que necessita de cuidado centrado no indivíduo e na família. 
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE REALIZADAS COM UM GRUPO DE 

IDOSOS NA PERSPECTIVA DE PROPORCIONAR UMA MELHOR ASSISTÊNCIA A 

ESSA PARCELA DA POPULAÇÃO. 

 

Francisca Cirla Holanda; Anderlane Sara de Sousa Paiva; Carlos Leone dos Santos Brito; Karine 

Martins Nobre; Maria Aline Alves Pereira; Thays Passos Aragão Alves; Tereza Angelise Alves 

Mendonça. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: cirla@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO: Estudos epidemiológicos vêm demonstrando o aumento acelerado da 

expectativa de vida da população brasileira, cujo envelhecimento está se dando em grande escala 

neste final de século. Para prestar uma assistência mais especializada e direcionada que possa 

acompanhar o desenvolvimento das políticas e mudanças sociais é necessário a implementação 

de programas e serviços direcionados a população idosa, sendo primordial além do cuidado que 

deve ser dispensado pela família, políticas assistenciais como as disponíveis na atenção básica, 

especificamente no Programa Saúde da Família, que tem uma maior aproximação e conhecimento 

com a pessoa e a comunidade que está inserida. OBJETIVOS: Realizar ações de Educação em 

saúde através de grupos educativos; Orientar os idosos e seus cuidadores a organizarem as 

atividades que deveram ser realizadas no dia-a-dia de maneira prática e mais segura. 

METODOLOGIA: Relato de experiência realizada com o grupo de idosos no centro de saúde 

da família de Tapuio/Cariré-CE, com a equipe interdisciplinar. Diante da perspectiva que para se 

atingir o objetivo desejado no controle das doenças crônicas degenerativas como HAS e DM com 

o uso de medicação é necessário que se tome a medicação certa, na hora certa e na dose certa, 

organizou-se uma oficina para que juntos elaborássemos envelopes com figuras que representasse 

o horário que deve ser tomado a medicação; como o sol representando manhã, refeições 

representando antes ou após almoço, lua e estrela representando noite, as ilustrações simbolizam 

os horários e a quantidade de remédio que eles tem que tomar para que os não alfabetizados ou 

os que tem dificuldade de organizar os horários de tomar a medicação possam ter uma maior 

facilidade com os remédios divididos em envelopes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao 

realizarmos a oficina percebeu-se um déficit bastante significativos da população idosa em 

organizarem e tomarem os remédios na hora certa, ocorrendo a super dosagem de alguma 

medicação e a não tomada do outro remédio. Na perspectiva de se organizar e distribuir em 

envelopes com ilustrações que representava os horários que os remédios deveriam ser tomados, 

percebeu-se uma maior facilidade dos idosos ou de seus cuidadores em realizar seu tratamento 

medicamentoso devidamente, além de mais pode-se proporcionar uma maior independência 

principalmente para os que tem dificuldade de reconhecer a medicação que deve ser tomada. 

Percebeu – se que as atividades físicas são negligenciada pelos idosos. CONCLUSÃO: Ao 

realizarmos atividades como essa, percebe-se que é imprescindível a realização de ações 

educativas com equipe multidisciplinar, além das consultas de rotina, pois possibilita uma 

oportunidade a mais de aprendizagem e o profissional tem a oportunidade de vivenciar melhor o 

dia-a-dia dos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

260 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

FATORES RELACIONADOS ÀS DIFICULDADES NO ALEITAMENTO MATERNO: 

UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Isabela Bastos Jácome De Souza; Kênia Camargo Reis; Rafaelle Cristina Cruz da Silva Queiroz; 

Líndia Kalliana da Costa Araújo Alves Carvalho; Débora de Fátima Mendonça Santos; Moisés 

Lopes Carvalho; Priscila Veras Santos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: isabelinhajacome@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é a maior fonte de nutrição adequada nos primeiros seis 

meses de vida do bebê, sendo de extrema importância para seu crescimento e desenvolvimento 

saudável. Entretanto, é comum encontrar mães com dificuldades durante esse processo, o que 

desencadeia o desmame precoce. OBJETIVOS: Identificar através da literatura científica os 

fatores que dificultam a prática do aleitamento materno no período de 2000 a 2011 

METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica de natureza descritiva e exploratória baseada na 

consulta de artigos na base de dados Scielo a partir dos descritores: desmame precoce, 

amamentação e aleitamento materno. Foram encontrados 475 artigos e destes selecionados 08 

artigos que enfatizam as dificuldades no aleitamento materno. Os artigos foram publicados no 

período de 2000 a 2011 no idioma português em periódicos nacionais RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foi constatado que a falta de orientações relacionadas à amamentação durante o 

período hospitalar e adoção de partos cesarianos constituem como fatores de risco para a não 

adoção do aleitamento materno. CONCLUSÃO: A tendência ao desmame precoce ocorre porque 

muitas mães não recebem as devidas orientações, incentivo e apoio dos profissionais de saúde, 

sobre os cuidados de nutrição de seu bebê, em especial, o aleitamento materno. Sugere-se que na 

amamentação sejam enfatizadas as ações educativas para incentivar e reforçar a prática do 

aleitamento materno, embora não seja um problema somente da mãe que sem orientação sobre 

amamentação submete seu filho a um desmame precoce; todos os envolvidos devem orientar: a 

família e os profissionais de saúde. 
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PERFIL NUTRICIONAL DE ESCOLARES DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO 

DE PICOS-PI. 

 

Jany de Moura Crisóstomo; Ana Caroline de Carvalho Albuquerque Santos; Andrea Gomes da 

Silva Santana; Milena Macedo Viana. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: janymourac@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As relações entre nutrição, crescimento e desenvolvimento são essenciais na 

vida de todas as crianças e adolescentes, pois comer, crescer e desenvolver, são fenômenos 

diferentes em sua concepção fisiológica, mas totalmente interativos, interdependentes e 

inseparáveis, expressando a potencialidade do ser humano. Por isso, essas mudanças de 

crescimento, maturação e diferenciação em tempo, forma e tamanho corporal têm sido também 

marcadas pelas transições históricas, políticas, socioeconômicas e culturais, assim como pelas 

epidemias, múltiplas doenças, e também por avanços tecnológicos e científicos. Várias situações 

podem influenciar o estado nutricional e se entrelaçar, formando uma rede complexa de riscos 

tais como fatores socioeconômicos, pobreza e ingestão inadequada de alimentos. OBJETIVOS: 

Esta pesquisa teve por objetivo determinar e analisar o perfil nutricional de adolescentes 

estudantes de uma escola da rede estadual de ensino localizada no município de Picos no Estado 

do Piauí. METODOLOGIA: A pesquisa é descritiva, corte transversal, ecológica, realizada no 

período compreendido nos meses de outubro e novembro do ano de 2012. A amostra foi 

constituída de 204 alunos na faixa de entre 10 a 15 anos, sendo 48,5% (n=99) do sexo masculino 

e 51,5% (n= 105) do sexo feminino. Para a determinação do perfil nutricional foram coletadas as 

medidas antropométricas como o peso, estatura e em seguida foi realizado o Índice de Massa 

Corpórea (IMC) que tem por objetivo sinalizar a magreza excessiva, eutrofia, obesidade e 

obesidade mórbida. Para a mensuração do peso foi utilizada uma balança eletrônica (Tanita), no 

qual o indivíduo foi posicionado de pés descalço no centro da balança e com roupas leves. A 

mediação da estatura foi obtida através do uso do estadiômetro, onde o indivíduo ficou em pé, 

descalço, com os calcanhares juntos, costas retas e braços estendidos ao lado do corpo. O IMC 

foi calculado a partir da fórmula matemática peso pela altura ao quadrado. Os resultados foram 

analisados através dos gráficos do IMC por idade disponibilizada na Caderneta da criança e 

adolescente do Ministério da Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados indicaram que 

a maioria dos estudantes 54,4% (n= 111) apresentou-se dentro do parâmetro da normalidade, 21, 

57% (n=44) com pré-obesidade, 19,1% (n=39) com obesidade e 4,9% (n=10) foram classificados 

no estado de magreza. Estes resultados demostram que apesar de mais da metade dos avaliados 

estarem dentro da normalidade, uma parte significativa 45,6% apresentam um risco nutricional, 

fator que poderá desencadear algumas patologias que refletirá negativamente no seu processo de 

crescimento e desenvolvimento. CONCLUSÃO: O estado nutricional inadequado pode resultar 

em danos considerados irreversíveis e com sérios comprometimentos para a fase adulta. Desta 

forma, é imprescindível uma atenção especial a este público, através da avaliação de saúde e 

nutrição, monitoramento, orientação e educação nutricional com o envolvimento do profissional 

de nutrição aliado a uma equipe interdisciplinar. 
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A IMPORTÂNCIA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ATENÇÃO A SAÚDE 

BUCAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Josiane da Silva Gomes; Renata Morais Rocha; Andressa da Rocha Evangelista; Ricardo Parcelle 

Cardoso Pacifico; Francisco Wagner Rios Filho; Maria Júlia Alexandrino Oliveira; Samia Maria 

Ribeiro. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: josianegomes4@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A educação em saúde tem sido um dos objetivos principais no mundo, pois a 

comunidade tem sido os usuários mais assíduos. Essas atividades podem ser desenvolvidas em 

diversos espaços, como escolas, permitindo a extensão e o fortalecimento da saúde através de um 

trabalho coletivo e participativo com toda a comunidade escolar (Sheiham e Moysés, 2000). 

Dentre as atividades que podem ser desenvolvidas em escolas, destaca-se saúde bucal em crianças 

em idade escolar. A escola tem sido considerada um local adequado para o desenvolvimento de 

programas em saúde e higiene bucal para reunir crianças com faixa etária propicia a doação de 

medidas educativas e preventivas (Boyer, 1976). OBJETIVOS: O objetivo da pesquisa foi 

avaliar a saúde bucal, bem como as práticas de hábitos de higiene bucal exercidas pelas crianças 

em idade escolar pertencentes a escolas de ensino público no Município de Camocim, Ceara. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de natureza quantitativa realizado no período de 

fevereiro a maio de 2013 no município de Camocim - CE. Foram incluídos neste estudo 115 

escolares entre oito e doze anos de idade. A faixa etária dos escolares está expressa da seguinte 

forma: de 8 a 9 anos-15 crianças; de 9 a 10 anos-28 crianças; 10 a 11 anos-37 crianças; de 11 a 

12 anos -34 crianças. Dos 115 escolares 65 é do sexo feminino e 50 sexo masculino. Tendo em 

vista o desenvolvimento da pesquisa foram realizados palestras na escola que ressaltavam a 

importância da higiene bucal. Após a realização das palestras, foi aplicado questionário com 

questões objetivas e recolhido pelos avaliadores. Foram respeitados os princípios éticos e legais 

da pesquisa e participaram deste estudo apenas crianças cujos responsáveis assinaram o termo de 

consentimento. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Segundo Silva (1985) são baixos os índices 

de higiene bucal em crianças em idade escolar, indicando uma deficiência quanto aos cuidados 

preventivos nessa faixa etária, o que reforça a necessidade de trabalhar estes conteúdos. Das 115 

crianças observadas, 49% relataram escovar os dentes três vezes ao dia e 51% destas não recebiam 

orientação quanto a realização da escovação dentária. CONCLUSÃO: Este estudo permitiu 

verificar a importância dos serviços públicos de saúde como suporte na promoção da saúde bucal 

da população infantil. Conclui-se que as medidas preventivas e de educação em saúde, deveriam 

ser adotadas em crianças nas escolas da rede pública. 
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SOROPREVALÊNCIA DE HEPATITES B E C EM CANDIDATOS OS DOADORES DE 

SANGUE NO HEMOPI DE TERESINA 

 

Larissa dos Santos Pessoa; Diego Pereira de Menezes; Felipe Rodolfo Pereira da Silva; Karina 

Oliveira Drumond. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: lalipessoa25@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hepatite é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e no 

mundo. É uma doença infecciosa que acomete o fígado e que apresenta diversas causas, sendo 

muito frequentes as infecções pelos vírus tipo A, B e C. As hepatites virais B e C têm elevada 

importância no sistema de hemoterapia, pois podem ser transmitidas por transfusão sanguínea. 

OBJETIVOS: Este estudo objetivou determinar a soroprevalência epidemiológica dos vírus das 

hepatites B e C em candidatos à doação de sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do 

Piauí (HEMOPI) de Teresina (PI). METODOLOGIA: Foi realizado um estudo de prevalência 

por meio de um levantamento de dados no HEMOPI de Teresina, onde foram avaliados os exames 

de 90.095 doadores voluntários de sangue, no período de 2009 a 2012. Para análise dos resultados 

foram consideradas as variáveis, sexo e idade (20 a 40 anos). Foram incluídos no estudo, 

indivíduos identificados como positivos para os marcadores HBsAg e Anti-HBcAg para Hepatite 

B e Anti-HCV para Hepatite C nos exames de triagem sorológica. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: De 90.095 amostras de sangue doadas, 1.362 amostras foram positivas para o 

vírus da hepatite, representando uma soroprevalência de 1,5%. A soroprevalência do vírus da 

hepatite B na população estudada foi de 1,3% (1,1% para Anti-HBC e 0,15% HbsAg) e para o 

vírus da Hepatite C foi de 0,2%. Quanto à distribuição por gênero verificou-se que 765 pessoas 

positivas foram do sexo masculino (p=0,97%) e 409 foram do sexo feminino (p= 0,53%). A faixa 

etária predominante foi de 20 a 30 anos de idade (0,79%). A soroprevalência de ambas as 

infecções virais em homens podem estar relacionadas com o maior número de doações feitas por 

indivíduos do sexo masculino. Dados de estudos em outros Estados realizados em períodos 

anteriores aos deste mostraram uma maior soroprevalência em relação a ambos os vírus da 

hepatite. Isso demonstra que ao decorrer dos anos esses percentuais estão diminuindo 

gradativamente isso pode ser devido uma maior implantação de campanhas e maior prevenção. 

CONCLUSÃO: Dessa forma conclui-se que há necessidade de mais estudos epidemiológicos 

acerca do diagnóstico sorológico do vírus da hepatite para que o planejamento de ações 

preventivas e de controle contra a doença seja eficaz. A importância dos exames sorológicos 

realizado pelos hemocentros é indispensável devido o elevado número de indivíduos portadores 

do vírus da hepatite. A detecção do vírus em amostras de soro de doadores de sangue pelos centros 

de hemoterapias permitem a notificação, o tratamento e a prevenção da doença. 
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PROMOÇÃO DE ALEITAMENTO MATERNO PARA PACIENTES PORTADORES DE 

FISSURAS CONGÊNITAS LABIOPALATAIS. 

 

Letícia de Lima Brito; Heloísa Clara Santos Sousa; Robertha Vitoria da Silva Marinho; Lúcia 

Rosa Reis de Araújo Carvalho. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: leticialbrito2@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As fissuras congênitas labiopalatais são as mais frequentes malformações 

faciais, e acometem lábio e/ou palato de forma completa ou incompleta, uni ou bilateralmente. A 

incidência de tais condições é relativamente alta e no Brasil é de 1:650 nascimentos. No que diz 

respeito à alimentação do bebê fissurado, as dificuldades surgem logo após o nascimento devido 

a prejuízos no mecanismo de sucção e deglutição, decorrentes da falta de integridade anatômica. 

A amamentação natural envolvendo esse grupo tem sido objeto de estudo de profissionais de 

diversas áreas. OBJETIVOS: O presente estudo tem por propósito relatar a experiência 

vivenciada por alunos integrantes do projeto de extensão universitária “Tratamento dos pacientes 

portadores de fissura lábio palatina”, na promoção de aleitamento materno para pacientes 

portadores de fissuras congênitas labiopalatais, assistidos no Hospital São Marcos. 

METODOLOGIA: Para tanto, o presente estudo relata as atividades executadas e, à luz da 

literatura pertinente, fundamenta a importância da amamentação envolvendo esses pacientes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: As dificuldades alimentares do bebê fissurado variam de 

acordo com a complexidade da malformação. A falta de apoio e estabilização do bico, sucção 

inadequada, as regurgitações nasais e o tempo prolongado das mamadas apresentam-se como as 

principais limitantes. Vários instrumentos já foram projetados a fim de facilitar o processo, mas 

nenhum é aceito universalmente. Sabe-se que a sucção é uma função inata, já experimentada pelo 

feto em vida intrauterina, de modo a capacitar a musculatura intra e extrabucal; e a literatura 

consultada aponta que tal mecanismo não ocorre de forma diferente para o fissurado. Portanto, 

acredita-se que esta criança tem condições de se adaptar às condições anatômicas, desde que os 

pais sejam, adequadamente, orientados quanto à importância e método adequado. A Smile Train 

é uma organização internacional, conveniada ao Hospital São Marcos- Teresina/ Piauí/ Brasil, 

que tem a missão de capacitar equipes médicas locais para fornecer gratuitamente cirurgias para 

pacientes carentes com fissura de lábio e/ou palato. O curso de Odontologia da Universidade 

Federal do Piauí, através do referido projeto de extensão universitária é parceira nesse convênio, 

e possibilita aos alunos a oportunidade de atuar na atenção desses pacientes. Diante das nítidas 

vantagens da amamentação, os alunos buscam disponibilizar orientações universais sobre melhor 

método e conscientizar os pais da importância da preservação desse processo pelo próprio valor 

nutricional, no desenvolvimento global, imunidade, adequada estimulação oral e maxilofacial, 

forma da face e harmonia dos dentes, além de aspectos emocionais e afetivos e de sua importância 

ao proporcionar condições para realização das cirurgias. CONCLUSÃO: Dessa forma, a 

promoção do aleitamento materno deve ser vista como uma ação prioritária, para a melhoria da 

saúde e da qualidade de vida das crianças e de suas famílias. 
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DIALOGANDO COM JOVENS ESCOLARES SOBRE SEXUALIDADE ATRAVÉS DO 

CÍRCULO DE CULTURA 
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Francisca Joelina Xavier. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: dayserocha14@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é um período do desenvolvimento humano que se encontra 

entre a fase infantil e fase adulta, marcado por diversas transformações corporais e hormonais, 

caracterizado por um período de descobertas principalmente na área da sexualidade. A descoberta 

do prazer sexual muitas vezes se dá nessa época, quando há a necessidade de ações de educação 

em saúde para orientar esses adolescentes sobre os riscos de contaminação com doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), gravidez, entre outros. Nesse contexto, o espaço escolar torna-

se essencial para o desenvolvimento de estratégias de promoção da saúde das juventudes, 

respeitando suas experiências cotidianas. OBJETIVOS: O trabalho objetivou apresentar a 

vivência do Círculo de Cultura sobre a temática Sexualidade desenvolvido junto a doze jovens 

escolares do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Padre Osvaldo Carneiro Chaves na 

cidade de Sobral - CE, no período abril de 2013. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência embasado no Círculo de Cultura o qual é voltado para o processo de ensino-

aprendizagem através do diálogo, buscando de forma didática e pedagógica o conhecimento. Este 

foi realizado a partir do Projeto de Extensão “Juventude em Ação: construindo novas práticas na 

promoção da saúde”. O Círculo de Cultura contemplou os seguintes momentos: acolhimento, 

diálogo sobre a temática e avaliação do encontro. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na acolhida, 

os adolescentes interagiram entre pares e monitores, demonstrando alegria e descontração no 

momento da apresentação. No segundo momento, os jovens demonstraram bastante interesse e 

aprendizado pela temática, instigaram muito fazendo perguntas e relatando sobre seu cotidiano, a 

seguir algumas perguntas feitas pelos jovens: “como usar camisinha?” (J1); “um pouquinho de 

esperma engravida?” (J7). Na avaliação: os adolescentes falaram que se sentem a vontade para 

dialogar com os monitores e entre pares nos círculos de cultura, pois em casa e na escola não há 

abertura para discutir e aprender sobre a temática sexualidade. Os jovens demonstraram ainda 

serem conhecedores da temática. CONCLUSÃO: Portanto, participar do projeto de extensão, 

que abrange o ensino pedagógico baseado no Círculo de Cultura tornou-se um momento 

importante de embasamento teórico e de experiências para a formação acadêmica dos estudantes 

do curso de Enfermagem, pois a experiência vivida pela promoção de saúde junto a esses 

adolescentes torna-se essencial para a formação juvenil dos mesmos. 
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ESTUDO SISTEMÁTICO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE EM 

IDOSOS 
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de Sousa; Jefferson Marques Sousa Ferreira; Cristiely Francisca Santos Oliveira; Lígia Carvalho 

de Figueirêdo. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: manu_l_p_n@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Programas de promoção da saúde do idoso são cada vez mais requeridos em 

face das demandas crescentes do envelhecimento populacional. A promoção da saúde é um tema 

em evidência na atualidade e que traz desafios para a ampliação das práticas no sentido de ressaltar 

os componentes socioeconômicos e culturais da saúde e a necessidade de políticas públicas e da 

participação social no processo de sua conquista. A incorporação da visão de promoção da saúde 

nos programas para idosos supõe uma abordagem crítica da prevenção e da educação em saúde e 

pode ser vista como um processo social em curso. O artigo mostra as experiências de avaliação 

em promoção da saúde do idoso a partir da revisão de programas na área. OBJETIVOS: 

Apresentar um painel de como a avaliação de programas de promoção da saúde do idoso aparece 

na literatura contemporânea e possibilitar parâmetros teórico-metodológicos para a análise de 

experiências similares. METODOLOGIA: Fez-se a busca bibliográfica nos bancos de dados da 

Bireme e Lilacs, no período de 2008-2013, utilizando o idioma português. O critério de inclusão 

focou em atividades educativas e/ou preventivas. As principais dimensões avaliadas nos estudos 

foram a receptividade dos idosos, a melhoria de indicadores psicossociais, a aderência a 

recomendações comportamentais e o processo educativo. Já os de exclusão foram a não 

adequação temática e fora do período estabelecido. Utilizaram-se os seguintes descritores: 

avaliação de programas em idosos, educação e promoção da saúde em idosos. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Foram selecionados apenas 8 artigos para o estudo, observando unanimidade 

na avaliação positiva dos idosos quanto às atividades desenvolvidas nos programas, além de 

melhora nos indicadores psicossociais e aderência às recomendações comportamentais. O 

processo educativo contribuiu para o aumento da competência comunitária e do senso de controle 

dos idosos sobre suas próprias vidas. Os estudos qualitativos apontam caminhos para apreensão 

dos processos. CONCLUSÃO: A avaliação em promoção da saúde do idoso é pouco 

desenvolvida no Brasil e a pesquisa de síntese dos programas pode ser um parâmetro para o 

desenvolvimento das experiências nesse contexto. 
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VIVÊNCIA PRÁTICA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM COM PACIENTES 
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INTRODUÇÃO: A gravidez consiste num processo natural do ciclo vital caracterizada por 

inúmeras modificações. É acompanhada por situações que implicam no surgimento de riscos, que 

quando não abordados precocemente resultam em elevados índices de morbimortalidade. As 

necessidades de gestantes e puérperas usualmente podem ser atendidas a nível primário de saúde, 

por meio da assistência pré-natal. As complicações hipertensivas na gravidez constituem a maior 

causa de morbimortalidade materna e fetal, ocorrendo em cerca de 10% de todas as gestações. 

Assim, é imprescindível a atuação da enfermagem na prevenção destas enfermidades e de suas 

complicações. OBJETIVOS: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na atuação de 

práticas hospitalares em Saúde da Mulher, discutir e aprofundar o conhecimento sobre a 

importância do pré-natal na prevenção das doenças hipertensivas e suas complicações. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência que compartilha uma vivência prática 

a fim de contribuir em situações semelhantes. Foi elaborado com base nas inúmeras situações 

vivenciadas pelos acadêmicos de enfermagem, durante práticas hospitalares da disciplina Saúde 

da Mulher no 6º período de graduação da UFPI numa maternidade pública, referência de Teresina, 

no segundo semestre de 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante a prática observou-se 

que grande parte das mulheres que eram internadas na ala das patologias gestacionais apresentava 

como diagnóstico alguma das doenças hipertensivas, sendo a mais comum pré-eclâmpsia. Ao 

analisar os prontuários e Cartões da Gestante, percebeu-se que, aquelas que moravam em zonas 

rurais da capital ou em cidades do interior, eram as que possuíam cartões com mais falhas no 

preenchimento. As áreas em questão apresentam como principal cobertura de saúde a Estratégia 

Saúde da Família, um programa que tem como foco as ações de prevenção através da 

operacionalização de uma equipe multiprofissional. Dentre as pacientes analisadas, uma 

apresentou a Síndrome de HELLP (H – hemolysis, EL – elevatedliverenzimes, LP – lowplatelets), 

que é caracterizada por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e baixa de plaquetas, uma das 

complicações mais graves e importantes das doenças hipertensivas. Seus fatores de risco incluem: 

Doença Renal Crônica; Hipertensão Crônica; Histórico Familiar; Gestação Gemelar; 

Primigestação; Idade materna menor que 19 anos e maior que 40 anos; Diabetes e Obesidade. 

CONCLUSÃO: Em suma, existe uma inter-relação direta entre a assistência pré-natal eficaz e o 

bom desenvolvimento da gestação. O profissional de Enfermagem, conforme suas atribuições 

desempenham atividade essencial nesse processo, prestando atendimento integral às mulheres, 

facilitando e contribuindo na manutenção saudável da gravidez e beneficiando o concepto. 

Portanto é importante que haja garantia à ele dos instrumentos necessários à realização de seu 

trabalho, além do acesso ao seu serviço pela população. 
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PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS NA TERCEIRA IDADE 
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de Carvalho. 
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INTRODUÇÃO: Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto “Educação, Direitos 

Humanos e Promoção da Saúde”, promovido pelo grupo Pet Integração, realizado pelas alunas de 

Nutrição junto à população idosa residente na Vila da Paz, em Teresina, Piauí. Sendo uma forma 

de proporcionar para os idosos momentos de aprendizado e estimular a adoção de hábitos 

saudáveis, que incluem a alimentação de qualidade e a prática de atividade física como requisitos 

básicos. Na terceira idade os indivíduos apresentam algumas particularidades que merecem maior 

atenção, sendo a alimentação saudável e equilibrada fundamental para a manutenção e melhoria 

da saúde destes indivíduos. OBJETIVOS: Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi 

promover a adoção de hábitos alimentares saudáveis pelos idosos, contribuindo para prevenção 

de doenças não transmissíveis e a manutenção da saúde destes indivíduos. METODOLOGIA: 

As atividades educativas aconteceram ao longo de novembro de 2012 a março de 2013, os 

encontros aconteciam semanalmente, envolvendo aproximadamente 40 idosos. Para facilitar o 

aprendizado e despertar o interesse do grupo foram distribuídos folders sobre alimentação 

saudável, exposição de vídeos, demonstrações práticas e degustação alimentos. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Durante os encontros foi apresentado a Pirâmide Alimentar adaptada para a 

pessoa idosa e o grupo foi informado sobre os alimentos e preparações mais adequadas para 

minimizar os riscos das principais doenças crônicas não transmissíveis; receberam também 

informações para a prevenção da desidratação e foram estimulados a praticar atividade física 

regularmente de acordo com suas preferências e condicionamento físico. Considerando a adoção 

de práticas alimentares saudáveis, como importante estratégia para a prevenção de doenças e 

promoção da saúde, buscou-se durante os encontros agregar novos conhecimentos, eliminando 

mitos e preconceitos alimentares, estimular a ingestão de alimentos saudáveis, além de 

conscientizá-los sobre os benefícios e a importância da aquisição de hábitos adequados para 

aumentar a expectativa de vida, e consequentemente melhorar a qualidade de vida. 

CONCLUSÃO: As atividades promovidas possibilitaram a construção de um processo de 

sensibilização do grupo de idosos para a prevenção de doenças e promoção de saúde, além de 

favorecer a interação dos graduandos com a comunidade, aproximando-os da realidade social. A 

universidade deve propiciar a realização de atividades educativas que possibilitem a articulação 

e a troca de experiências, entre a academia e a sociedade, valorizando o saber popular e o 

investimento numa formação acadêmica mais exitosa. 
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USO DE DIETAS DA MODA POR ADOLESCENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE 
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INTRODUÇÃO: Dietas da moda são modismos alimentares veiculadas predominantemente pela 

mídia, prometendo perda de peso de forma eficiente e rápida. São seguidas principalmente por 

adolescentes que buscam um padrão estético inatingível e para isso, chegam a abrir mão da 

própria saúde. A busca de um corpo perfeito em extrema urgência, os instigam a usarem tais 

métodos e não os convencionais, com acompanhamento nutricional. Além disso, tais dietas são 

baseadas em princípios científicos infundados ou que não são comprovados cientificamente. 

Nesse tipo de dieta geralmente ocorre omissão da ingestão de um determinado grupo de alimento 

e exagero de outro, causando deficiência nutricional pelo desequilíbrio de nutrientes na 

alimentação. Quanto maior o tempo de adesão mais prejuízos acarreta á saúde. No entanto, por 

não retratarem o cotidiano das pessoas essas dietas não tem aderência a longo prazo. Por não 

haver educação alimentar, então o padrão de consumo não modifica. Por esta razão quem seguem 

estas dietas não conseguem estabilizá-las por muito tempo causando vários danos saúde, como 

efeito sanfona e principalmente distúrbios alimentares como bulimia e anorexia. OBJETIVOS: 

O presente estudo tem como objetivos determinar o estado nutricional e a frequência do uso de 

dietas da moda por estudantes adolescentes de uma instituição de ensino em Parnaíba-PI. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva, com aplicação de 

questionário semi-estruturado para determinação da frequência do uso de dietas da moda em uma 

amostra de 48 adolescentes entre 17 e 20 anos, estudantes de uma instituição de ensino de 

Parnaíba-PI. Foi aferido peso e altura para definir o estado nutricional segundo o Índice de Massa 

Corpórea (IMC). A pesquisa teve como principais referenciais teóricos os autores, Silva(2010) e 

Mahan & Escott (2010). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados demonstraram que em 

relação ao estado nutricional 73% estavam eutróficos. Em relação às dietas da moda, 85% 

conhecem alguma dieta da moda, 58% responderam que já fizeram pelo menos uma das dietas da 

moda, dentre os quais 56% foram por motivos estéticos. O percentual de 60% respondeu que 

obtiveram o resultado esperado com a dieta, em contrapartida, 56% disseram ter voltado a 

engordar ao término da mesma. Em relação ao acompanhamento nutricional, 92% dos 

participantes da pesquisa responderam que não fizeram dieta prescrita por nutricionista. Mesmo 

estando a maioria eutróficos (73%), metade dos adolescentes (58%) já fizeram dieta da moda. O 

fato de 56% dos que fizeram esse tipo de dieta ter voltado a engordar corrobora com dados 

encontrados na literatura. CONCLUSÃO: Portanto, conclui-se que entre os adolescentes 

pesquisados, a maioria encontra-se em estado nutricional de eutrofia, porém conhecem e já 

seguiram uma dieta da moda, sendo o uso frequente nesta faixa etária. No entanto esta maioria 

que utilizou dieta da moda voltou a ganhar peso, comprovando assim sua ineficácia e que o 

acompanhamento nutricional não é priorizado pelos adolescentes participantes dessa pesquisa. 
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INTRODUÇÃO: A população de idosos com 60 anos ou mais no Ceará aumentou 61% nos 

últimos 10 anos, segundo dados do IBGE no Censo de 2010. Os dados confirmam que esse 

contingente etário chega a um total de 1.063 pessoas, gerando um aumento de doenças crônico-

degenerativas. No entanto, com o crescimento da população nessa faixa etária, é importante que 

um aspecto não seja deixado de lado: a qualidade de vida. Já é sabido que alimentação saudável 

e prática de atividades físicas são algumas das principais causas da longevidade. OBJETIVOS: 

Melhorar a qualidade de vida dos idosos e dos portadores de doenças crônicas através da 

promoção de saúde, estimulando assim o envelhecimento ativo, a prevenção e o controle dos 

agravos. METODOLOGIA: Estudo de caráter descritivo, do tipo relato de experiência com 

abordagem qualitativa, realizado durante as práticas da disciplina de Doenças Crônicas Não- 

transmissíveis no período de março de 2012 no território do Centro de Saúde da Família de um 

município do Ceará. Para a coleta de dados realizamos visita domiciliar e aplicamos um roteiro 

de entrevista semi-estruturada. Na ocasião, averiguamos aspectos relacionados a dados 

sociodemográficos, hábitos saudáveis, condições de saúde doença, dados antropométricos, 

alimentação, aferição de pressão arterial e medição da glicemia. Durante a ação tivemos o apoio 

de um fisioterapeuta e um educador físico, que contribuíram para o esclarecimento de dúvidas. 

Foi feito a distribuição de panfletos contendo as principais informações dos assuntos abordados. 

Os dados coletados foram sistematizados de forma descritiva e analisados com literatura 

pertinente. Respeitamos os princípios éticos da pesquisa conforme Resolução 196/96. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo teve a participação voluntária de 20 idosos 

cadastrados no hiperdia da ESF, com faixa etária entre 60 a 83 anos. Constatamos que os idosos 

que participaram do estudo não possui conhecimento adequado sobre os temas abordados. 

Mostraram-se bastante participativos esclarecendo duvidas e relatando sobre seus hábitos 

alimentares, prática de exercícios. O grupo mostrou-se satisfeito considerando a didática 

importante para a promoção da saúde, evitando assim a determinadas doenças. Também foi 

possível observar que a intervenção multidisciplinar propôs melhores resultados devido à 

retenção de conhecimentos específicos relacionados de cada profissional relacionado ao tema. 

CONCLUSÃO: Destacam-se alguns aspectos considerados relevantes: momentos de 

aprendizagem, entendimento sobre as doenças crônico- degenerativas e a integração profissional-

comunidade. Dessa forma, acreditamos que os profissionais de saúde, comprometidos com as 

questões educativas, devem ser capazes de socializar o seu conhecimento e, com isso, intervir 

qualitativamente nos padrões de saúde individual e coletiva, que envolvem não só hábitos e 

comportamentos, mas condições gerais de vida. 
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APOIO MATRICIAL QUANTO AO CUIDADO COM ACAMADOS: O NASF COMO 
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INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, a melhoria nas condições sanitárias e na área da saúde tem 

possibilitado um aumento na expectativa de vida da população, resultando em uma consequente 

elevação na prevalência de doenças crônicas degenerativas (cinético-funcionais) que podem 

resultar em incapacidades físicas, levando o indivíduo a uma condição de Acamado, condição de 

alta morbi-mortalidade que permanece como um problema de saúde pública relevante na 

atualidade. A Estratégia de Saúde da Família (ESF), base da atenção à saúde dentro do Sistema 

Único de Saúde (SUS), deve oferecer a todos uma atenção integral, contínua e de qualidade. 

Porém, para uma atuação efetiva e coordenada em relação aos Acamados é necessário que haja 

um processo de (re) construção de saberes entre profissionais de diferentes formações envolvidos 

no cuidado deste público-alvo. Dentro desta perspectiva, o Núcleo de Apoio em Saúde da Família 

(NASF), percebeu a necessidade de promover uma atividade de qualificação quanto ao Cuidado 

com Acamados para as equipes de ESF. OBJETIVOS: Descrever um Relato de Experiência que 

teve como objetivo, promover às equipes de ESF do Distrito 01 de Saúde de Parnaíba-PI, através 

do Matriciamento, uma atividade de qualificação com o tema: Cuidado com Acamados, na 

perspectiva da Educação Permanente em Saúde. METODOLOGIA: O presente estudo trata-se 

de um relato de experiência descritivo. Para a realização da atividade, optou-se pelo 

Matriciamento, ferramenta que contemplou uma qualificação teórica-prática (entrega de Folder e 

simulações de Posturas, Transferências e Estimulações Funcionais), objetivando Promoção, 

Prevenção e Reabilitação de Acamados bem como de seus Familiares e/ou Cuidadores. O tema 

trabalhado foi proposto e definido pelos profissionais das equipes de ESF e NASF a partir das 

próprias dificuldades apontadas e identificadas pelas equipes durante o processo de trabalho. O 

Matriciamento foi realizado na UBS ou em centros comunitários, com cada equipe ESF do 

Distrito 01 de saúde de Parnaíba-PI, pelos Fisioterapeutas e demais profissionais do NASF, dentro 

da perspectiva da Educação Permanente em Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a 

realização da atividade, as equipe da ESF relataram grande satisfação para com a atividade, 

exaltando as relevantes informações teóricas-práticas abordadas no Matriciamento o que lhes 

proporcionaram aumentar seu poder de resolutividade e trabalhar com maior segurança em suas 

atividades. Também foi possível observar a redução da demanda por atendimento domiciliar 

trazida pela ESF para os profissionais de Reabilitação NASF, o que reflete uma melhor 

qualificação na escolha e discussão dos casos entre as equipes ESF x NASF. CONCLUSÃO: 

Esta experiência mostra como é importante para os usuários do SUS e para a ESF, intervenções 

que visem o processo de Educação Permanente dos profissionais que se dedicam a cuidar da 

população, considerando a complexa relação envolvendo o processo saúde-doença e suas 

incapacidades. 
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CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UTILIZANDO A 

ANTROPOMETRIA E O MÉTODO LÚDICO JOGO DA AMARELINHA – UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Érika Wanessa Oliveira Furtado Andrade; Benevina Maria Vilar Teixeira Nunes; Socorro 

Adriana de Sousa Meneses Brandão; Érida de Oliveira Soares; Luciano Nunes Brandão. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: erikawanessaf@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil faz parte da diretriz 

política e técnica para a saúde da criança de 0 a 9 anos, para que possa permitir atenção integral, 

promoção da saúde e prevenção de agravos. OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo relatar 

a experiência sobre avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil em um Centro Municipal 

de Educação Infantil - CMEI, utilizando o método jogo da amarelinha com os parâmetros da 

escala de Denver e a aplicação da antropometria (peso e altura). METODOLOGIA: O estudo 

foi desenvolvido pelos docentes e discentes da disciplina Prática Integrativa da Saúde da Criança, 

Saúde da Mulher e do adolescente, do curso de graduação em enfermagem, ofertada no 6º período 

da Associação de Ensino Superior do Piauí- AESPI de Teresina- Piauí, no mês de Setembro de 

2012. A atividade foi realizada no Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Poty II, 

localizado no bairro Renascença, zona sudoeste da cidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Inicialmente explicamos o método aos alunos em sala de aula, apresentando a escala de Denver e 

a construção da amarelinha. Em seguida, no CMEI, avaliamos 35 crianças com 4 anos de idade, 

com relação à antropometria, utilizando a balança antropométrica e o antropômetro infantil 

previamente aferidos por órgão responsável. Os dados foram anotados na caderneta de vacina. 

Posteriormente convidamos a criança individualmente para brincar de amarelinha, que estava 

montada com quadrados coloridos e numerados de 1 a 9 no pátio da creche. Ao chegar ao final 

do jogo, a criança recebia bombons e brinquedos. Em cada número estavam dispostos os materiais 

necessários para realização dos testes. Cada número avaliava uma área do desenvolvimento da 

escala de Denver. Com os resultados obtidos percebemos que os alunos apresentaram dificuldade 

para manusear a balança e principalmente na interação e convencimento das crianças, momento 

que se mostrou oportuno para ensinar como utilizar a balança e explicar diferentes formas de 

abordar as crianças. Com o método amarelinha, as crianças se sentiram a vontade e estimuladas 

a participarem. Das 35 crianças avaliadas, 20 realizaram as 9 tarefas com bom desempenho, 10 

apresentaram atraso em algum item avaliado e somente uma não consegui realizar nenhuma 

atividade, pois apresentava dificuldade na fala e de relacionamento. Os resultados dos testes foram 

repassados para a professora do CMEI e em especial, o resultado do aluno que apresentou atraso 

em todos os parâmetros. CONCLUSÃO: A avaliação do crescimento e desenvolvimento 

realizado no CMEI mostrou-se uma experiência enriquecedora para os alunos e professores, pois 

permitiu a perfeita associação teoria - prática, promovendo a interação entre os alunos e a 

comunidade, ao mesmo tempo em que demonstrou a importância da realização desta avaliação 

para o acompanhamento integral das crianças de maneira prática e lúdica. 
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A QUESTÃO SOCIAL JUNTO AOS RISCOS REFERENTES À GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA: ESTUDO DE CASO BASEADO NA TEORIA DE OREM 

 

Francisco Robson Carneiro Filho; Maria Adelane Monteiro da Silva; Jade Maria Albuquerque de 

Oliveira; Gerciara Barbosa Palácio; Alan Carlos Silveira Teófilo; Eric Victor Martins Pires. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: robson_cpontes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase da vida humana caracterizada por um conjunto de 

transformações sócio psicológicas e anatomometabólicas, deixando o indivíduo exposto a um 

modelo de vida até então desconhecido, estabelecendo padrões comportamentais e sonhos que 

permearão toda a vida. O tema gravidez na adolescência é bastante explorado. Muitos estudos 

sugerem que geralmente não é desejada, não planejada, produto da falta de informação e de um 

contexto de desvantagem socioeconômica (SANTOS e SCHOR, 2003). OBJETIVOS: 

Desenvolver os cuidados de enfermagem junto a uma gestante de alto-risco, residente no Bairro 

Pedrinhas, localizado no município de Sobral–CE, baseado nos aspectos Teoria do Autocuidado 

de Orem. Identificar os diagnósticos de enfermagem baseado no NANDA (North American 

Nursing Diagnosis Association); traçar um plano assistencial para melhores condições de saúde 

e bem-estar estimulando o autocuidado. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

exploratória, do tipo estudo de caso. O estudo foi realizado no Centro de Saúde da Família Dr. 

José Mendes Mont’Alverne, Sobral–CE. Compreendendo o período de 18 a 28 de setembro de 

2012, referente aos estágios do módulo Gravidez, Nascimento e Desenvolvimento Infantil, do 

curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú–UVA. A participante do estudo 

foi convidada a falar de forma sequenciada sobre sua vivência com relação à gravidez que cursava. 

Realizou-se entrevista semiestruturada, utilizando roteiro que enfoca aspectos da teoria de 

OREM: levantamento de fatores condicionantes, demandas terapêuticas para o autocuidado, 

capacidades e habilidades do paciente para atender essas demandas e os déficits de autocuidado, 

realizou-se também observações, entrevistas, leitura, análise do prontuário e caderneta da gestante 

e acompanhamento do pré-natal utilizando-se da Uniformização da linguagem dos diagnósticos 

de enfermagem da NANDA. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No decorrer da implementação 

da assistência de enfermagem e a sua avaliação, constatou-se que muitas vezes que a paciente não 

tem consciência da importância da realização do autocuidado para a manutenção da sua vida, 

saúde e bem-estar. No caso em estudo, a paciente era conhecedora dessa necessidade, porém 

necessitava ser orientada e incentivada a executá-la. Observou-se, também, que o 

desenvolvimento do autocuidado pela paciente não é utópico, envolvendo acima de tudo a decisão 

da paciente. CONCLUSÃO: O estudo mostrou a importância da assistência à gestante de alto 

risco baseada na Teoria do Autocuidado de OREM, quando houve a adesão da paciente às 

medidas terapêuticas prescritas, fato observado através de sua tomada de decisão, controle e 

condução da assistência. 
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RELATO DE EXPERIENCIA: CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO USO DO 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ENTRE ADOLESCENTES. 
 

Gerciara Barbosa Palacio; Atilla Maria Albuquerque Machado; Jade Maria Albuquerque de 

Oliveira; Francisco Robson Carneiro Filho; Francisco José Gomes; Sibele Pontes Rocha; Renara 

Maria Bandeira Vieira Araújo.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: gerciara_1_@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O consumo de drogas continua a crescer o número de pessoas dependentes de 

por algum tipo de substancia química é exorbitante. Andrade (1996) em seu estudo demonstra 

que o consumo de substâncias psicoativas (SPA) costuma ter início na adolescência, e estudos 

brasileiros demonstram que vem crescendo a cada ano. Dessa forma, o uso abusivo das drogas 

constitui um problema social, tornando-se objeto de políticas públicas voltadas a diminuir, inibir 

ou prevenir as causas desse problema. Diante de tudo isso se destaca a importância do Projeto de 

extensão Conversando com Adolescentes sobre os Efeitos Nocivos das drogas da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, como ferramenta e aproximação entre adolescentes e acadêmicos que 

possibilita a troca de saberes entre estes, além de ser uma estratégia capaz de melhorar a qualidade 

de vida dos adolescentes, uma vez que discute os efeitos das drogas para a vida e para o 

organismo. OBJETIVOS: Relatar experiência como facilitadores em um grupo de jovens na 

sociedade de apoio as famílias sobralenses (SAFS), enfatizando a importância do profissional de 

enfermagem na prevenção do uso de drogas entre os jovens. METODOLOGIA: Este estudo 

consiste em um relato de experiência de acadêmicos do curso de enfermagem participantes do 

projeto de extensão Conversando com adolescentes sobre os efeitos nocivos das drogas, em um 

grupo de adolescentes na sociedade de apoio as famílias sobralenses (SAFS). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A vivencia foi realizado durante o ano de 2012, no município de sobral, em um 

grupo de adolescentes participantes da sociedade de apoio a famílias sobralenses (SAFS). O grupo 

era formado por 15 jovens com idade entre 13 a 16 anos que conviviam com pessoas dependentes 

por algum tipo de drogas. Para trabalhar este tema realizamos uma aula expositiva com álbuns 

seriados (por não possuir recursos tecnológicos no local) sobre cada droga, que visavam fornecer 

informações, promover discussão e reflexão sobre os aspectos envolvidos no consumo de 

substâncias psicoativas, além de desenvolver habilidades de enfrentamento. Fomentadas pelas 

seguintes questões norteadoras: efeitos nocivos do álcool, crack, tabaco e outras drogas, além da 

relação dos efeitos nocivos das drogas no organismo. Foram realizadas dinâmicas de sondagem 

de conhecimento antes e depois das aulas expositivas com premiações, para uma melhor interação 

e para analisar os conhecimentos dos mesmos. CONCLUSÃO: Com a crescente inserção do 

enfermeiro na atenção básica a saúde é fundamental que o mesmo sempre busque novas maneiras  

de se envolver com a comunidade levando conhecimento, mudando os olhares das pessoas que 

residem no local sobre determinado assuntos de saúde pública melhorando assim a qualidade de 

vida na comunidade. Esta experiência com esse grupo de jovens trouxe informações e reflexões 

tanto aos adolescentes como para nós acadêmicos, sempre de forma dialogada, trabalhamos com 

os conhecimentos e crenças destes, prevenindo o consumo e formando multiplicadores. 
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ESTUDO E INTERVENÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO MUNICÍPIO DE 

SOBRAL-CE 

 

Jade Maria Albuquerque de Oliveira; Eroteide Leite de Pinho; Gerciara Barbosa Palácio; 

Conceição Adryadnner Farias Moura; Renara Maria Bandeira Vieira Araújo; Sibele Pontes 

Rocha; Railane David Alves. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jade_daring@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV) conhecida também como calazar, era 

primeiramente uma zoonose caracterizada como doença de caráter eminentemente rural. 

Recentemente está expandindo-se para as áreas urbanas de médio e grande porte, tornando-se um 

crescente problema de saúde pública no país e em outras áreas do continente americano, sendo 

uma endemia de franca expansão geográfica. É uma doença crônica e sistêmica. Quando não 

tratada pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. Além disso, a importância das 

leishmanioses também se verifica no impacto que produzem na saúde pública, notadamente pela 

alta incidência, letalidade e implicações econômico-sociais que ocorrem pela depleção da força 

de trabalho (BORASCHI e NUNES, 2007). OBJETIVOS: Conscientizar e orientar a população 

do bairro Domingos Olímpio no município de Sobral sobre os efeitos, agravos e tratamento da 

leishmaniose, alertando-os sobre a incidência da doença tanto no estado, como mais 

especificamente na cidade. Realização de testes de sorologia nos cães domésticos por um agente 

de endemia da zoonose. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa exploratória, do tipo relato 

de experiência, realizada no município de Sobral-CE no bairro Domingos Olímpio no período de 

24 de abril à 03 de junho de 2013 referente ao módulo de Atenção Básica à Saúde da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú-UVA. A pesquisa foi realizada juntamente com uma agente do Centro 

de Controle de Zoonoses de Sobral e uma ACS do Centro de Saúde da Família Dr. Estevam Pontes 

– CSF Junco. Realizou-se campanha de conscientização com publicidade impressa por vias 

públicas e domicílios da região, conversas com os moradores e teste de sorologia nos animais 

domésticos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O teste sorológico foi feito em 15 cães 

domésticos, sendo nove de raça não definida, quatro pinscher e dois dálmatas. Consistindo em 

coleta de uma amostra de sangue da ponta da orelha dos cães para realização do teste rápido 

(DDP) pela agente de endemias. O resultado, obtido em 10 minutos, informava se o animal estava 

ou não com calazar. Verificou-se que dos 15 cães um apresentou reagente positivo para a 

leishmaniose e os outros 14 apresentaram resultado negativo. Observou-se, também, que a 

população do bairro detinha conhecimento sobre a doença, pois colaboraram eficientemente com 

a realização do teste. CONCLUSÃO: Com o desmatamento da região estudada o índice de 

leishmaniose aumentou gradativamente atingindo os animais domésticos e principalmente os de 

rua, mas com a conscientização da população sobre a doença, contribui para estabilizar os dados 

devido aos cuidados tomados. A partir de todas as constatações citadas anteriormente, conclui-se 

que a LV pode ser considerada como sendo um grave problema de saúde pública, que está em 

franca expansão no meio urbano, o que representa um grande desafio para os profissionais da 

saúde. 
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DETERMINANTES DA MORBIDADE HOSPITALAR DE CRIANÇAS NA CIDADE 

DE COCAL - PI 

 

Jarlan Ted do Nascimento Lima; Joao Pedro Pio Rodrigues; Thamyres Pio Rodrigues; Daniele 

Pio Dantas; De Holanda Sousa Tôrres; Ezaine Costa Rodrigues; Ayrton Santos Maciel. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jarlan.ted@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As taxas e causas de hospitalização infantil têm sido consideradas importantes 

indicadores da qualidade da assistência oferecida e também indicadores indiretos da 

resolubilidade ambulatorial. OBJETIVOS: Identificar os fatores associados à hospitalização de 

crianças residentes no município de Cocal - PI, visando contribuir para que as intervenções em 

saúde possam ser conduzidas de modo mais eficiente, no sentido de promover a saúde da criança 

e reduzir as internações por causas evitáveis. METODOLOGIA: Os dados referentes ao número 

de internações infantis no ano de 2009 (última atualização) no município de Cocal - PI foram 

obtidos dos Cadernos de Informações de Saúde do Sistema Único de Saúde, disponíveis no 

endereço eletrônico do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Os dados foram 

transcritos em gráficos e tabelas, organizados de forma quantitativa utilizando-se o Microsoft 

Excel 2010. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Pôde-se observar que até o primeiro ano de vida 

as doenças parasitárias e infecciosas são responsáveis por 38,8% das internações e, a medida que 

aumenta a faixa etária, esse grupo de doenças vai diminuindo sua predominância, passando a 

ocupar a segunda colocação dentre as principais causas. Já as doenças respiratórias, que, até o 

primeiro ano de vida são responsáveis por 38,8% das internações, passam a ocupar a primeira 

colocação dentre as principais causas, chegando a ser responsáveis por 60,7% dos casos (em 

crianças de 1 - 4 anos). Esses dados corroboram com outros estudos, que classificaram as doenças 

respiratórias e as infecto-parasitárias como sendo as principais causas de hospitalização infantil 

no Brasil. Complementando o grupo das principais causas de internação hospitalar infantil em 

Cocal - PI, aparecem as doenças do aparelho digestivo, afecções do período perinatal e alguns 

problemas relacionados à gravidez, parto e puerpério. CONCLUSÃO: Esses dados permitem 

refletir sobre como os serviços de saúde podem se organizar para implantar ações e estratégias na 

atenção à saúde para esse grupo populacional, com foco na atenção primária, com prioridade na 

prevenção dos agravos respiratórios e das doenças infecciosas e parasitárias, pois esses dois 

agrupamentos são considerados parte das doenças cujos acometimentos podem ser evitados e/ou 

minimizados pelas ações de atenção básica. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA: RELATO 

DE EXPERÊNCIA 

 

José Tadeu de Oliveira Filho; Elaine Cristina Marques Sabia; Juciléia Torres Loiola Alves; Keila 

Maria de Azevedo Ponte. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: tadeuoliveira.jtof@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é marcada pelo desenvolvimento humano compreendido entre 

a faixa etária de 10 aos 19 anos, sendo a transição da infância a idade adulta. Nessa fase ocorrem 

várias transformações físicas e emocionais, sendo também marcada por conflitos sociais, 

definições de identidade, surgimento de dúvidas, questionamentos e várias descobertas, sendo 

uma delas a sexualidade. Ressalte-se que atualmente o início da atividade sexual dos adolescentes 

está cada vez mais precoce, contribuindo para gravidez não planejada, aumento de contaminação 

com doenças sexualmente transmissíveis (DST) ou infecção pelo HIV/AIDS ((MORAES; 

VITALLE, 2012). Portanto, a escola atua como elo entre profissionais de saúde e adolescentes, 

proporcionando a participação dos mesmos em programas e projetos relacionados à promoção e 

prevenção de agravos à saúde e doenças OBJETIVOS: Relatar a experiência desenvolvida com 

um grupo de adolescentes através de práticas de educação em saúde sobre sexualidade. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativo do tipo relato de experiência de 

intervenção prática de educação em saúde ocorrida no mês de dezembro de 2012 durante o estágio 

da disciplina Saúde Coletiva I do Curso de Graduação em Enfermagem das Faculdades INTA - 

Instituto Superior de Teologia Aplicada. Referida atividade foi realizada na Escola Odete Barroso, 

no distrito de Caracará, em Sobral-CE. Teve como público-alvo quarenta adolescentes com faixa 

etária de 14 a 19 anos. Estavam envolvidas na organização nove acadêmicos de enfermagem do 

quarto semestre e uma enfermeira preceptora. Os temas abordados foram sexualidade e gravidez 

na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Na intervenção houve explanação através de slides, abordando os temas 

sexualidade e gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e importância do uso 

de métodos contraceptivos. Logo após a explanação os adolescentes participantes fizeram 

perguntas sobre os temas abordados, onde foram tiradas suas dúvidas. Também puderam expor 

suas opiniões e relataram casos de amigos e até mesmo de familiares que se tornaram pais na 

adolescência devido à falta de prevenção durante as relações sexuais. Após o término das palestras 

houve distribuição de preservativos e folders explicativos. Percebeu-se grande interesse dos 

adolescentes sobre os temas analisados e sentimento de preocupação com as consequências que 

possam vir a surgir caso não haja prevenção dos mesmos. CONCLUSÃO: Diante do exposto, 

ressaltamos a importância da realização de atividades voltadas para a educação em saúde com 

adolescentes, para o melhor esclarecimento sobre sexualidade na adolescência enfatizando mitos, 

tabus e crenças como um processo crítico e transformador de conhecimento. Havendo assim uma 

boa integração entre profissionais de saúde e adolescentes. 
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LEVANTAMENTO SOBRE AS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE 

PROPORCIONAL POR FAIXA ETÁRIA NO MUNICÍPIO DE PICOS-PI 

 

Lennise Rossana Lima Cardoso Camberimba; Leena Thais Lima Cardoso Camberimba; Maria de 

Fátima Passos Sérvulo; Nádia Sousa Sales; Rodrigo Souza dos Santos; Samara Sousa 

Vasconcelos Gouveia. 
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INTRODUÇÃO: Diversas mudanças nos perfis político, econômico, demográfico e social 

ocorreram no Brasil nos últimos 40 anos. Essas mudanças influenciaram diretamente nas taxas de 

morbidade e mortalidade, cujas mudanças estão relacionadas a transições demográficas, 

epidemiológicas e nutricionais. As doenças do aparelho circulatório aparecem como a principal 

causa de morte, seguida pelo câncer e por causas externas como acidentes de trânsito e 

homicídios. Segundo o relatório de 2008 da UNICEF, as desigualdades regionais ainda são as que 

mantêm a taxa de mortalidade brasileira em maior proporção do que outros países. A imunização 

é uma forma de proteção, sendo importante na prevenção e controle de doenças, nesse contexto a 

vacinação desempenha um papel relevante na mudança do panorama das doenças infecciosas. 

Obter informações que subsidiem a tomada de decisões para melhorar o nível de saúde de uma 

população é de fundamental importância para gestores de saúde, pois esse conhecimento aplica-

se ao planejamento, à organização e avaliação de ações e serviços de saúde. Para fundamentar o 

diagnóstico de situação de saúde, é necessário que os tomadores de decisão apropriem-se de 

informações confiáveis sobre aspectos como o perfil da morbidade e mortalidade, fatores de risco 

e seus determinantes, características demográficas e serviços de assistência médica-sanitária. 

OBJETIVOS: O objetivo foi realizar um levantamento das principais causas de mortalidade 

proporcional por faixa etária no município de Picos-PI. METODOLOGIA: Os dados foram 

coletados no Caderno de Informação em Saúde do município de Picos/PI, disponível no 

Departamento de Informação do SUS(DATASUS). Informações sobre mortalidade em crianças 

menores de 1 ano, entre 1 e 4 anos, 5 e 9 e 10 e 14 anos foram coletadas. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: As crianças menores de 1 ano tem como principal causa de mortalidade as 

afecções originadas no período perinatal. Nas de 1 a 4 anos, as doenças no aparelho circulatório 

contam com 50,0% das causas, enquanto que de 5 a 9 anos há um equilíbrio entre a proporção de 

óbitos por doenças no aparelho respiratório e causas externas. A idade de 10 a 14 não teve nenhum 

dado referido no Caderno de informação de saúde, o que pode indicar um déficit no registro desses 

dados. Os resultados corroboram com a literatura já que Oliveira et al que ao identificar nos dados 

oficiais disponibilizados no DATASUS as causas de hospitalização de crianças de zero a quatro 

anos, no período de 1998 a 2007, observou que houve predomínio de doenças infecciosas e 

parasitárias. CONCLUSÃO: Conclui-se que as afecções originadas no período perinatal, doenças 

do aparelho respiratório e causas externas representam as principais causas de mortalidade 

correspondente respectivamente às faixas etárias de menores de 1 ano, entre 1 e 4 anos e entre 5 

e 9 anos de idade. Ações de educação e promoção de saúde são indispensáveis, colocando-se em 

destaque as intervenções nas áreas de obstetrícia e neonatologia, com intuito de minimizar os 

óbitos decorrentes do período perinatal. 
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AÇÕES INTEGRAIS EM SAÚDE NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DOS 

IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NO ABRIGO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. 

 

Maralice Vasconcelos Melo; Leon Paiva Rodrigues; Jonathan Ferreira Araújo; Debora Cristina 

Silvestre Paulino; Rayane Mara Albuquerque Sá. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: maralicevasconcelos@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As instituições de longa permanência para idosos (ILPIs) são locais 

privilegiados para se observar esse modo de viver a velhice. Esse cenário, repleto de diferentes 

histórias de vida, é marcado por impressões negativas e positivas, sobre o significado de ser idoso. 

Garantir atenção integral à Saúde da população idosa, enfatizando o envelhecimento saudável e 

ativo e fortalecendo o protagonismo das pessoas idosas no Brasil. Esse é o principal objetivo da 

Política de Atenção Integral à Saúde do Idoso, estabelecida pela Portaria nº 2.528, de 19 de 

outubro de 2006, que tem como diretrizes; a promoção do envelhecimento ativo e saudável, 

manutenção e reabilitação da capacidade funcional e o apoio ao desenvolvimento de cuidados 

informais. O Abrigo Sagrado Coração de Jesus existe há 59 anos, hoje residem nela 41 idosos de 

toda macro região de sobral. OBJETIVOS: Introduzir ações integrativas em saúde visando à 

melhora da qualidade de vida de um grupo de idosos residentes em uma instituição de longa 

permanência. METODOLOGIA: Este é um estudo primário de caráter transversal, com 

abordagem qualitativa, realizado no período de outubro a novembro de 2012. Foram pesquisados 

21 idosos sendo 7 homens e 14 mulheres, com idade entre 66 à 82 anos, sendo excluído do estudo 

indivíduos com qualquer déficit cognitivo ou incapacidade de comunicação verbal. Durante a 

pesquisa foram feitas 12 visitas à instituição de longa permanência sagrado coração de Jesus. 

Nestas visitas foram realizadas ações integrativas de saúde que foram divididas em três vertentes; 

educação em saúde, saúde física e saúde psicossocial. Neste estudo atuaram 5 acadêmicos da área 

da saúde sob supervisão e orientação de um profissional, os pesquisadores se dividiram em 3 

grupos, sendo que cada grupo ficou responsável por uma das ações em saúde. Ao final foi 

realizada uma entrevista individual com cada idoso, a fim de avaliar os benefícios aplicados na 

nossa proposta de estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com o intuito de analisar os 

benefícios das ações integrais em saúde foi aplicado um questionário contendo 10 questões. Na 

interpretação dessa avaliação, todos idosos pesquisados falaram que as ações realizadas foram 

bastante proveitosas, pois os pesquisadores não foram nas visitas somente para fazer um exercício 

físico ou tratar sobre uma doença, mas sim para ter uma visão generalista do ser humano. Os 

idosos relataram também que tiveram um aumento da força muscular e do e equilíbrio e tiveram 

uma percepção de melhora do humor e das suas relações sociais com os demais 

institucionalizados. CONCLUSÃO: Nesta pesquisa concluímos que as ações integrais realizada 

com os idosos nos trouxeram resultados bastante positivos, nos dando uma visão geral do ser 

humano e capacitando-nos a tratar o indivíduo de uma forma mais humana, na melhoria da sua 

condição física e psicossocial. 
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PUERICULTURA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

 

Márcia de Souza Gomes; Gutembergue Aragão dos Santos; Indianara Maria de Barros; Priscila 

Mendonça Carneiro da Silva; Talita Helena Monteiro de Moura; Leidiane Francis de Araújo 

Costa; Luciana Pedrosa Leal. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: cinha-cpm@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A puericultura objetiva acompanhar o crescimento e desenvolvimento da 

criança no âmbito familiar por meio do trabalho multiprofissional. As ações dos profissionais de 

saúde na atenção primária visam à prevenção, promoção e reabilitação na saúde da criança, em 

uma abordagem integral, proporcionando melhoria na qualidade de vida, visando atingir a fase 

adulta de forma saudável. OBJETIVOS: Identificar a produção científica sobre puericultura na 

atenção primária do Brasil. METODOLOGIA: Estudo de Revisão Bibliométrica. Foram 

incluídos os estudos que discorriam sobre a puericultura na atenção primária, realizados no Brasil, 

publicados no período de 1994 a 2013. Foi utilizado o acervo da Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS) e os descritores “Cuidados do lactente” e “Cuidado da criança” nos idiomas português, 

inglês e espanhol. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram encontrados 194 artigos, sendo 149 

na base de dados LILACS, 39 na BDENF e 3 na BBO, e selecionados 13 conforme critérios de 

inclusão. Todos os estudos foram publicados em português, com predomínio de publicações na 

região Nordeste do país (61,5%). Houve maior concentração de publicação em periódicos na área 

de saúde pública (38,4%). Os periódicos com maior número de publicações foram da área de 

saúde pública e saúde da criança, Revista Ciência & Saúde Coletiva (23%) e Revista Brasileira 

de Saúde Materno Infantil (23%), respectivamente. As publicações ocorreram no período de 1999 

a 2012, com o maior número no ano de 2007 (23%) e 2011 (23%). Os assuntos mais pesquisados 

na puericultura foram: organização da puericultura no sistema de saúde (23%), fatores que 

influenciam a adesão da família à puericultura (15,4%) e a assistência prestada, com enfoque na 

percepção da assistência em 30,8% das publicações e no desempenho técnico em 30,8%. Houve 

predomínio de abordagem metodológica qualitativa (38,4%) e profissionais de saúde como 

público-alvo dos estudos (61,5%). CONCLUSÃO: A produção na área é crescente porem ainda 

incipiente, havendo a necessidade de redirecionar a abordagem com foco em modelos de 

intervenção, segundo os princípios e recomendações do Sistema Único de Saúde para a 

puericultura na atenção primária, e avaliação sistemática da assistência prestada. 
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE: 

PROSTITUIÇÃO 

 

Maria do Espírito Santo de Sousa Costa; Francisco de Assis da Silva Sousa; Jamilla Martins da 

Rocha; Vizandra Letícia Oliveira Santos; Maria Sampaio França; Nair Saraiva de Moura; Lília 

Andréa Silva Costa. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: mariadoespiritosantodescosta@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Existem diversas abordagens a respeito da prostituição. Pode ser de crianças, 

jovens, homens, mulheres e ainda envolver turismo sexual, sexo comercial, entre outros. 

Considerando os fatores econômicos Hirshman e Larson (1998) examinam as negociações 

sexuais através da lente da teoria dos jogos e outros paradigmas da barganha formal, onde se 

pressupõe que, ao estabelecer um acordo, ambos os lados sairão satisfeitos da negociação, sem 

constrangimentos de qualquer natureza. Hirshman e Larson (1998) então descrevem um histórico 

da evolução daquele modelo formal para o de virtude “vitoriana” em que passa a ocorrer o que 

intitulam de “barganhas não livres”, pois não está na mulher a liberdade ou o lucro da negociação 

como o aumento dos bens de propriedade, por exemplo. Para a CONFERÊNCIA NACIONAL 

DOS BISPOS DO BRASIL/CNBB (1976), a prostituição vem sendo praticada desde a mais 

remota antiguidade; na idade média, ela foi oficializada como profissão pelas autoridades, 

constituindo, assim, uma fonte de renda para o Estado. Durante a Revolução Industrial, a 

prostituição aumentou em toda a Europa devido ao êxodo rural, às condições de pobreza e a 

promiscuidade das aglomerações urbanas. OBJETIVOS: Analisar o perfil dos adolescentes 

atendidos pela família MP3. METODOLOGIA: Trata-se de levantamento bibliográfico 

descritivo de periódicos de enfermagem indexados na LILACS (Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Saúde) e BVS-BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde), acerca da temática. Para 

desenvolver o trabalho a monitora da disciplina traçou um diagnóstico dos principais temas 

necessários para trabalharmos junto à população atendida pelo projeto. Depois foi realizado um 

sorteio dos temas selecionados. Para desenvolver o trabalho, onde o grupo reuniu-se diversas 

vezes debatendo a melhor forma de abordar a temática junto aos adolescentes atendidos pelo 

projeto, onde foi elaborado uma dramatização, pesquisas extensas em livros, internet e outros. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Trabalho realizado no projeto família MP3 em Teresina- 

Piauí, o projeto teve como finalidade conscientizar os adolescentes a respeito da prostituição, dos 

riscos que os jovens correm ao entrarem nesse mundo, a falta de apoio familiar, as violências e a 

falta de recursos financeiros que é uma das principais causas da entrada de jovens na prostituição, 

além das doenças sexualmente transmissíveis. CONCLUSÃO: Conclui-se que a prostituição é 

uma atividade na qual muitas garotas(os) entram por que visam um lucro fácil, sem muitos 

“danos”. Nós como profissionais de enfermagem, visando uma melhor assistência junto à 

população em situações de vulnerabilidade devemos agir como promotores de saúde, agindo na 

promoção e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Faz-se necessário por partes dos 

governantes a implantação de políticas públicas que visam prevenir agravos e a implementação 

de novos portos de trabalhos que garantam o afastamento destes jovens de situação de 

vulnerabilidade. 
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MULHERES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ATENDIDAS EM UM 

SERVIÇO DE REFERÊNCIA DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO CEARÁ 

 

Angélica Gomes Sampaio; Antônia Crissya Ximenes Farias; Ana Adaurilane Rocha; Maria José 

de Carvalho Neta; Mônica Paiva Rodrigues; Juliana Veras Araújo Pinto; Shandyrley Rokssane 

Salmito Lopes. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: netinha_farmacia@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O acidente vascular cerebral (AVC) é uma doença neurológica que acomete 

principalmente pessoas na fase adulta, sendo uma das maiores causas de morbi-mortalidade em 

todo o mundo. OBJETIVOS: Caracterizar os fatores associados ao AVC em mulheres internadas 

em um serviço de referência da região norte do estado do Ceará. METODOLOGIA: Foram 

analisados 40 prontuários arquivados no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) da 

Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) de mulheres de todas as idades internadas com o 

diagnóstico de AVC no período de janeiro a dezembro de 2011 no Serviço de Neurologia da 

SCMS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Das mulheres que apresentaram AVC, 15% tinham 

de 80 a 90 anos, 25% tinham de 30 a 49 anos e 60% de 50 e 79 anos. Em relação aos tipos de 

AVC, 67% eram Isquêmicos e 33% hemorrágicos. Já nos fatores de risco, apresentaram-se: 

Hipertensão Arterial Sistêmica(HAS) 44%, HAS + Diabetes Mellitus(DM): 35%, Doença 

Cardíaca + HAS: 2%, Etilista: 0%, Sedentarismo + HAS: 8%, Tabagismo: 2%, DM + HAS+ 

Doença Cardíaca: 2%, HAS + DM + Tabagista: 2%, Não informado: 5%. Do tratamento instruído 

nas pacientes, 57% foi com anti-hipertensivo, 28% receberam medicamentos anti-

hipertensivos+outros, 8% receberam tratamento anticoagulante e 8% entraram em outros tipos de 

tratamento. Após internação por AVC. 88% receberam alta hospitalar, enquanto 12% entraram 

em óbito. CONCLUSÃO: Conclui-se então que a partir deste estudo necessitamos de equipes de 

atenção primária mais bem preparadas para prestar ações de promoção e prevenção de agravos, 

pois observamos que o AVC acomete mais indivíduos com fatores de risco modificáveis. E 

também necessita-se de uma assistência terciária hábil para evitar complicações maiores depois 

da doença já instalada. 
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA NEUROCISTICERCOSE HUMANA EM QUATRO 

MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO DO PIAUÍ. 

 

Mônica Mayrbaurl Borges; Naira Moura Alves; Karina Rodrigues dos Santos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: monibaurl@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A neurocisticercose é um grave problema de saúde pública, estando 

amplamente disseminada em regiões com condições sanitárias precárias. No nordeste do Brasil, 

este problema se agrava pela ausência de padronização no diagnóstico e nos critérios 

epidemiológicos e pelo fato de possuir características ambientais e alguns fatores que propiciam 

a ocorrência de zoonoses como: muitas ruas com esgoto a céu aberto e a inexistência de um Centro 

de Controle de Zoonoses e estações de tratamento de água e esgoto. A região de estudo é 

predominantemente agrícola, caracterizada por pequenas propriedades e suinocultura de 

subsistência. Este estudo foi realizado em 2011 e propiciou levantamento de casos de 

neurocisticercose confirmando a hipótese de vários autores de que a baixa frequência dessa 

parasitose no nordeste é resultado da falta de métodos para um diagnóstico preciso. 

OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento epidemiológico da 

neurocisticercose humana, nos municípios de Redenção do Gurguéia, Bom Jesus, Cristino Castro 

e Palmeira do Piaui. METODOLOGIA: Foi realizado coleta de dados junto aos profissionais de 

saúde e busca ativa junto à população, obtendo-se informações sobre casos confirmados e 

suspeitos da doença. As famílias que possuíam casos confirmados da doença foram questionadas 

quanto aos seus hábitos de higiene e alimentação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram 

encontrados 15 casos de neurocisticercose, confirmados através de neuroimagem, a maioria 

desses no sexo masculino, com idade mínima de 15 anos e máxima de 56 anos, predominantes da 

zona rural. Durante o trabalho de busca ativa, nos foi relatado um histórico de criança menor de 

um ano acometida pela doença, caso raro na literatura. Percebeu-se casos de epilepsia sendo 

tratados apenas com anticonvulsivantes sem a devida atenção diagnóstica, tendo a comprovação 

da doença através de neuroimagem após vários anos de enfermidade. Dentre esses 15 casos 

comprovados, quatro pessoas (25%) relatam consumir água de poços artesianos presentes em suas 

comunidades, três pessoas (20%) de cacimbão, cinco (35%) água encanada e três (20%) 

consomem água de brejo. Com relação aos alimentos que consomem; todas relatam que 

consomem vegetais crus. Sendo que, sete (47%) consomem vegetais que plantam em casa. Com 

relação aos hábitos de higiene, cinco pessoas (35%) relatam defecar em locais abertos. 

CONCLUSÃO: A população estudada associa essa doença ao consumo de alimentos a base de 

carne suína, ficando clara para nós a aversão ao animal em várias comunidades estudadas. Esse 

tipo de pensamento aliado a falta de instalações sanitárias adequadas, higienização incorreta dos 

alimentos, a falta de preparo dos profissionais da saúde, a falta de métodos para um diagnóstico 

preciso, a inexistência de uma política de saúde pública focada no problema e a falta de 

conhecimento da população, confirma o alto grau de vulnerabilidade das famílias nordestinas, 

especialmente as das zonas rurais. 
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AÇÃO MULTIDISCIPLINAR VINCULADA AO PET-SAÚDE EM UM CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA CIDADE DE TERESINA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Larissa Spíndola Rodrigues; Musa Figueirôa Pires; Iasmim Fernanda Costa da Cruz; Leonardo 

Morais Nascimento; Iluska Castro dos Santos; José Gonçalves Correia Neto; Marize Melo dos 

Santos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: musapires@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) tem como 

pressupostos a consolidação da integração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo trabalho 

para a saúde. Tem-se como cenário de atuação um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo 

este definido como unidade de saúde local / regionalizada que oferece atendimento para promover 

reinserção social, através de ações intersetoriais que envolvem educação, trabalho, cultura e lazer. 

OBJETIVOS: Este estudo tem o objetivo de relatar a experiência adquirida pelos acadêmicos 

dos cursos de Nutrição, Odontologia e Educação Física da UFPI, participantes do PET-Saúde, na 

prática da promoção da saúde para os usuários do CAPS. METODOLOGIA: No período de 

novembro de 2012 a janeiro de 2013, foram realizadas no cenário CAPS II SUL de Teresina, 

ações educativas envolvendo atividades lúdicas e palestras abordando temas sobre Alimentação 

Saudável, Higiene Pessoal, Saúde Bucal, Prática da Escovação Regular, bem como exercício 

físico orientado através de grupos, desenvolvendo atividades como ginástica aeróbica, dança, 

capoeira, sessão de relaxamento e recreação supervisionada pelo profissional de Educação Física 

na Saúde. O impacto e eficácia da ação foram avaliados por meio do método de perguntas e 

respostas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As atividades desenvolvidas foram realizadas a 

partir de grupos voluntários em média 25 usuários/dia entre homens e mulheres com idade entre 

18 e 60 anos. As atividades e as palestras tiveram uma eficácia na socialização do conhecimento 

em virtude da utilização de uma linguagem simples e acessível tornando a ação mais interativa. 

Com isso, percebeu-se uma melhoria na condição física, posição postural, ansiedade, autoestima, 

higiene pessoal bem como a sua reinserção social e o fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários. CONCLUSÃO: A experiência proporcionou uma ação multidisciplinar que trouxe 

contribuições valiosas no processo ensino-serviço-comunidade para a formação profissional. 

Além de complementar o Serviço de Saúde Mental, favoreceu mudanças comportamentais dos 

usuários o que evidencia a eficácia da ação na promoção da saúde. 
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CONTAGEM DE BACTÉRIAS AERÓBIAS MESÓFILAS NO LEITE CRU VENDIDO 

INFORMALMENTE NO SUL DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

Raimunda Lúcia Pereira da Cruz; Samaramente Linda Rosaldo Ramos da Terra Nordestino; 

Maria Santos Oliveira; Natylane Eufransino Freitas; Antonio Augusto Nascimento Machado 

Junior; Ney Rômulo de Oliveira Paula; Felicianna Clara Fonsêca Machado. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: r.luciachalleng@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O leite bovino é um alimento bastante utilizado na alimentação humana devido 

aos seus atributos nutricionais. Entretanto, esses nutrientes fazem do leite um excelente meio de 

cultura para o crescimento bacteriano. No caso do leite informal, a falta de pasteurização e o 

transporte em latões sob temperatura ambiente favorecem a elevação das contagens microbianas. 

Assim, elevada a carga de bactérias aeróbias mesófilas no produto, indicam a ocorrência de falhas 

higiênicas e podem sinalizar risco à saúde pública pela possível presença de patógenos. 

OBJETIVOS: Quantificar bactérias aeróbias mesófilas no leite cru vendido informalmente em 

Bom Jesus, Cristino Castro, Santa Luz e Redenção do Gurguéia, Estado do Piauí. 

METODOLOGIA: Coletaram-se 50 amostras de leite cru vendido informalmente, de agosto a 

setembro 2012. As amostras foram acondicionadas em garrafas de vidro estéreis identificadas, e 

conduzidas em isopor com gelo, até o Laboratório de Microbiologia dos Alimentos da 

Universidade Federal do Piauí, em Bom Jesus-PI, onde foram transferidos assepticamente 25 mL 

das amostras, para frascos contendo 225 mL de água peptonada (AP) a 0,1%, a fim de se obter a 

diluição 10-1. A partir desta, 1mL foi transferido para tubos contendo 9 mL de AP, para obtenção 

da diluição 10-2 e, assim por diante, até chegar a diluição 10-5. A seguir, 1 mL de cada diluição 

decimal foi transferido para placas de Petri vazias e esterilizadas, em duplicata, sobre as quais 

foram vertidos 15 mL de Agar Padrão para Contagem (PCA), previamente esterilizado, fundido 

e resfriado a 45ºC. Após solidificação, as placas foram invertidas e incubadas em estufa a 35°C/ 

24 h. Selecionaram-se para contagem, as placas contendo entre 25 e 250 colônias, e os dados 

foram expressos em unidade formadora de colônia por mililitro (UFC/mL). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Em todos os municípios do estudo, foi constatada a má conservação do leite, e 

intensa contaminação microbiana. O percentual de amostras com contaminação >105 foi de 54% 

(27/50). A média de contaminação foi de 1,24 x 105 com valores entre 2,18 x 103 e 1,35 x 107 

UFC/mL. A média de contaminação está, portanto, acima do limite estabelecido pela Instrução 

Normativa no 62, para o leite pasteurizado, que é de 8 x 104 UFC/mL. CONCLUSÃO: O 

consumo de leite cru vendido informalmente nos municípios pesquisados oferece risco à saúde 

pública, por apresentar elevada contaminação bacteriana. Sugere-se que sejam adotadas medidas 

preventivas que contribuam para a redução da contaminação do leite. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE ONCOLÓGICO EM 

QUIMIOTERAPIA 
 

Raquel Vilanova Araujo; Viriato Campelo; Sandra Helena Ferreira do Nascimento Oliveira; 

Maria da Silva Brandão Sousa; Clautina Ribeiro de Moraes da Costa; Regina Célia Vilanova 

Campelo; Ednando Pereira da Silva.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: raquelvila@outlook.com  

 

INTRODUÇÃO: O aumento progressivo dos diversos tipos de câncer tem levado pesquisadores 

a estudar e buscar desvendar a etiologia, bem como as modalidades de tratamento e é nesta 

perspectiva que a atuação do enfermeiro em oncologia vem crescendo. O advento dos ensaios 

clínicos conduzidos com novos agentes quimioterápicos vem despertando nos profissionais 

enfermeiros, como membros da equipe multidisciplinar, a necessidade de um trabalho conjunto 

voltado para o paciente com câncer e à pesquisa em oncologia. OBJETIVOS: Conhecer a 

assistência prestada pelos enfermeiros aos pacientes oncológicos em quimioterapia. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, natureza 

descritiva e exploratória, realizada em um Hospital Filantrópico de Teresina/PI, referência no 

tratamento do câncer no Estado do Piauí. A coleta de dados ocorreu no mês de maio de 2012, por 

meio de entrevista semiestruturada, gravadas em MP4, aplicada a enfermeiros de ambos os sexos, 

que atuam na assistência à pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico a pelo menos um 

ano. A análise do conteúdo dessas falas foi voltada para a identificação e descrição da assistência 

de enfermagem ao paciente oncológico em quimioterapia. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram entrevistados treze enfermeiros que atuam na assistência à paciente oncológico a pelo 

menos um ano. Quanto ao sexo, dos entrevistados, onze eram do sexo feminino e dois masculino. 

Nenhum dos sujeitos entrevistados possuía especialização em oncologia. Já com relação às 

habilidades em oncologia, todos confirmaram que foram adquiridas na prática do serviço e em 

treinamentos oferecidos pela instituição em que trabalham. Quanto à idade dos indivíduos 

entrevistados, variou de 24 a 36 anos. Quanto tempo de trabalho variou de um a dezesseis anos 

que trabalham na oncologia. Após a análise dos dados foram montadas as categorias: A 

Assistência de enfermagem pré-quimioterapia e a Assistência de enfermagem durante a 

quimioterapia. CONCLUSÃO: Percebe-se que a assistência de enfermagem no processo da 

terapêutica quimioterápica é extremamente importante; haja vista que o enfermeiro está presente 

em todas as etapas do tratamento, disponibilizando ao paciente seus conhecimentos científicos e 

habilidades técnicas com olhar crítico direcionado à orientação e apoio psicológico ao paciente e 

sua família nas diferentes fases do tratamento. Observa-se que o processo de implantação da SAE 

tem contribuído de forma positiva para a qualidade da assistência, na busca pela autonomia e 

capacitação do cuidado de enfermagem. 
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PERFIL ANTROPOMÉTRICO E DE SAÚDE DE CRIANÇAS MATRICULADAS EM 

UMA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE ALTOS - PI 

 

Samia Caroline Martins Viana; Naira Flávia Araújo Nunes; Ana Helaise Sousa da Costa; 

Apolônia Maria Tavares Nogueira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: samiakarol@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O conhecimento do perfil antropométrico de pré-escolares e dos fatores que 

favorecem a ocorrência do crescimento adequado pode ser de grande valor para orientar o 

planejamento das políticas públicas voltadas para a promoção da qualidade de vida, da saúde e 

do crescimento infantil esperado. OBJETIVOS: Conduziu-se o presente estudo transversal e 

descritivo com o objetivo de descrever o perfil antropométrico e de saúde de crianças matriculadas 

em uma pré-escola do município de Altos, Piauí, de modo a gerar dados norteadores de 

intervenções pertinentes ao grupo de crianças estudado. METODOLOGIA: A amostra foi 

constituída por 74 pré-escolares. O crescimento foi avaliado por meio do índice estatura para 

idade (E/I) e do índice de massa corporal para a idade (IMC/I). A população de referência para 

comparação do grupo estudado foi a da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006). Os 

indicadores de saúde estudados foram doença e internação da criança nos 30 dias anteriores a 

pesquisa. O peso ao nascer e as condições socioeconômicas das famílias das crianças também 

foram estudadas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados demonstraram que: 54,1% dos 

pré-escolares estudados eram meninas; 97,39% das crianças apresentavam crescimento linear 

adequado /idade; 80% tinham IMC/I adequado e 2,4% obesidade. Peso adequado ao nascer foi 

registrado em 37,3% dos cartões da criança; 58,3% das crianças não haviam adoecido nos 30 dias 

anteriores a entrevista. As características socioeconômicas revelaram que: 51,4% das mães 

haviam completado o ensino fundamental; 66,2% dos domicílios usavam água tratada 

(AGESPISA); em 68,9% a água é sempre filtrada; aproximadamente ¼ possui somente um ponto 

de água; 67,5% não está ligado a rede de esgoto e 48,6% tem coleta de lixo sistemática. O 

programa Bolsa Família complementa a renda de 70% das famílias das crianças estudadas. Não 

se observou diferença estatisticamente significativa entre as variáveis socioeconômicas e de saúde 

quanto relacionadas com o estado nutricional das crianças. CONCLUSÃO: Dessa forma, 

reflexos da transição nutricional foram observados nesta pesquisa, na qual se encontrou reduzidos 

casos de déficits pôndero-estaturais indicativos de desnutrição e um considerável excesso de peso, 

indicativo de sobrepeso e obesidade. 
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PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS ACERCA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE OFERECIDOS NUMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO 

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE 

 

Socorro Adriana de Sousa Meneses Brandão; Erika Wanessa Oliveira Furtado Andrade; Maria 

do Socorro Nani Soares. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: adrianamenesesbrandao@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Criado e institucionalizado em 1988 pela Constituição Federativa do Brasil, o 

Sistema Único de Saúde (SUS), tornou-se uma das maiores conquistas da sociedade, que através 

de movimentos populares, conseguiu ampliar as ações de saúde que até então eram destinadas 

somente as pessoas pagantes pelos serviços. Devido à complexidade do funcionamento do 

sistema, torna-se difícil o acesso dos usuários, que na maioria das vezes sente a dificuldade de 

resolver o seu problema de saúde, principalmente pela falta de informação acerca dos serviços 

que são oferecidos na ESF. OBJETIVOS: Identificar junto à comunidade o nível de 

conhecimento da mesma acerca dos serviços oferecidos na ESF e como eles avaliam a qualidade 

da assistência à saúde. METODOLOGIA: O estudo realizado é de natureza descritiva, 

exploratória e qualitativo A pesquisa foi desenvolvida na cidade de Juazeiro do Norte. O cenário 

escolhido foi a unidade básica de Saúde do bairro São Miguel. A pesquisa foi realizada de 13 a 

20 de Outubro de 2010, na localidade referida acima. Foram entrevistados 30 usuários do sexo 

masculino e feminino, com idade variando entre 26 e 81 anos. Os dados foram coletados 

diretamente no local da prestação dos serviços, de acordo com a livre demanda. A técnica utilizada 

foi a entrevista semi-estruturada, contendo 08 perguntas abertas e fechadas, abordando os 

seguintes aspectos: conhecimento dos serviços e programas; utilização dos serviços; importância 

dos programas e serviços para a manutenção da saúde; grau de resolubilidade dos problemas da 

saúde. A análise e interpretação deram-se a partir dos relatos e experiências vivenciadas por cada 

usuário no contexto atual e a realidade dos serviços oferecidos pela UBS. Os dados da pesquisa 

foram agrupados por categoria Através da análise dos conteúdos, estabeleceram-se os seguintes 

parâmetros: caracterização dos usuários e categorização dos discursos. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os resultados obtidos nessa pesquisa evidenciaram a opinião dos usuários sobre 

o conhecimento, utilização e satisfação, em relação aos programas e serviços oferecidos na ESF 

40 do bairro São Miguel. Em relação à faixa etária, esta foi composta em sua maioria por pessoas 

adultas. Dos 30 usuários entrevistados, obtivemos: 19 adultos (30 a 56anos), 05 adultos jovens 

(25 a 29anos) e 06 idosos (60 a 81anos). O grau de escolaridade apresentou uma variação 

significativa, onde: 05 participantes afirmaram terem concluído o ensino superior; 01 ter o título 

de especialista; 09 concluíram o ensino médio; 03 concluíram o fundamental completo; 06 não 

concluíram o fundamental e 05 eram semi-analfabetos. Como critério de delimitação dos dados, 

utilizou-se o ponto de saturação, quando as respostas foram se repetindo. Da organização e análise 

dos dados foram estabelecidas categorias que emergiram no decorrer da pesquisa 

CONCLUSÃO: Conclui-se que de acordo com a percepção dos usuários oferece uma assistência 

de boa qualidade, desde que a necessidade de saúde do usuário esteja limitada as ações que 

competem aos profissionais da unidade. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO FUNCIONAL DO IDOSO: BASES PARA A ASSISTÊNCIA 

DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Ana Lívia Castelo Branco de Oliveira; Vanessa Caminha Aguiar Lopes; Maria Esther Silva; Lays 

Carollinne Soares de Carvalho; Alaíde de Araújo Alencar; Juliete de Jesus do Nascimento; Maria 

do Livramento Fortes Figueiredo. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: analiviacbranco@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento tem como característica a diminuição gradual 

e progressiva da capacidade funcional. A avaliação é um aspecto importante para o diagnóstico 

do estado de saúde da pessoa idosa e para a eficácia da transformação dos hábitos de vida, 

permitindo proporcionar ou restabelecer seu bem-estar com intervenções direcionadas à 

integralidade dos problemas e cuidados ao paciente. OBJETIVOS: Analisar o nível de 

dependência dos idosos por meio de um instrumento de investigação do estado funcional do idoso 

e avaliar sua aplicabilidade na assistência de enfermagem. METODOLOGIA: Estudo descritivo 

de abordagem quantitativa, realizado em uma UBS de Teresina-PI para avaliação da capacidade 

funcional dos idosos usuários do SUS. Consideraram-se os aspectos éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos regulamentados pela Resolução 196/96 do CNS. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O percentual de idosos com mais de 80 anos de idade foi de 40%, enquanto as 

faixas etárias de 60-69 e 70-79 anos corresponderam a 30% cada. Prevaleceram viúvos (70%) e 

o analfabetismo em 80% do total dos entrevistados. Tais indivíduos moram principalmente com 

filhos e netos e possuem renda de até 1 salário mínimo. Clinicamente, 80% apresentam alguma 

patologia, prevalecendo Hipertensão Arterial Sistêmica; não houve relatos de internação 

hospitalar e apenas um de queda, verificou-se que os idosos dessa UBS mantêm um padrão de 

avaliação de sua saúde descrita como boa ou regular. Na avaliação mental e da memória, 20% 

consideram-se com excelente reminiscência. Quando precisam de ajuda, a maioria lembra-se do 

cônjuge e dos filhos ou recorre aos vizinhos. Quanto às atividades de autocuidado, a maioria foi 

capaz de executá-las com completa independência. No controle dos esfíncteres, transferência e 

equilíbrio, 100% mostraram-se independentes, assim como na deambulação. No que se refere à 

locomoção por transporte coletivo e escadas, a maioria era independente, mas 10% apresentaram 

independência modificada e outros 10%, necessidade de auxílio total. CONCLUSÃO: A 

avaliação multidimensional do idoso revelou-se um instrumento gerencial de saúde, por 

demonstrar-se de fácil adesão do público-alvo, proporcionando entendimento e aplicação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. O papel da enfermagem e a utilização de 

instrumentos sensíveis e de fácil aplicação constitui o binômio adequado para o diagnóstico mais 

preciso da situação funcional para o tratamento da doença determinante. 
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MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO 

MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Ariádine Damasceno Borges; Bigman de Queiroz Barbosa; Maria Magnolia Candido de Queiroz; 

Danusa de Araújo Felinto; Kaliup Marques Modesto Soares; Heládio Neiva de Castro; Maryna 

Ribeiro de Carvalho. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: ariadinedamasceno@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A campanha de vacinação contra gripe tem como objetivo principal à redução 

da morbimortalidade e as internações advindas da ação do vírus influenza nos grupos 

considerados prioritários, tais como pessoas com idade a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 

menores de 2 anos, gestantes, trabalhadores de saúde, puérperas e povos indígenas. A vacina 

influenza apresenta as seguintes composições: Vírus similar ao vírus influenza 

A/Califórnia/7/2009 (H1N1), Vírus similar ao vírus influenza A/Victoria/361/2011 (H3N2), 

Vírus similar ao vírus influenza B/Wisconsin/1/2010. Os vírus da Influenza pertencem à família 

Ortomixovírus e subdividem-se em três tipos: A, B e C. A transmissão do vírus pode ocorrer de 

forma direta, por gotículas de pessoas infectadas através de espirros ou tosses; ou da forma 

indireta, contato com superfície infectadas com o vírus. A estimativa nacional de imunização é 

de 28 milhões de pessoas, enquanto no estado do Piauí é 496.969, no município de Floriano de 

9.787 pessoas. Segundo o Ministério da Saúde a meta de imunização é de 80%, Floriano no 

período entre 2011 a 2012 atingiu uma meta em média de 85,55%. OBJETIVOS: Relatar à 

experiência das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de relato de experiência descritivo, com abordagem 

quantitativa, realizado no período de 08 de abril a 31 de maio de 2013 no município de Floriano-

PI. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As ações desenvolvidas foram treinamentos com as 

equipes das Estratégias Saúde da Família (ESF) no qual aconteceu em dois momentos; o primeiro 

encontro foi destinado aos enfermeiros e técnicos e o segundo aos agentes comunitários de saúde. 

Entende-se que a educação permanente seja uma maneira de auxiliar no resgate e promoção da 

cidadania, da liberdade e do respeito mútuo entre os componentes da sociedade. Após o 

treinamento algumas equipes ESF realizaram palestras com o público alvo (gestantes, idoso, 

puérperas, profissionais de saúde) com o objetivo de sensibilizar a adesão à imunização. Para 

mobilizar o público, a gestão municipal realizou uma carreata nas principais ruas da cidade onde 

estiveram presentes 36 carros, 7 motos, com um total de 194 pessoas dentre elas (enfermeiro, 

agentes, motoristas, técnicos). Com o propósito de maior divulgação da campanha confeccionou-

se 400 camisetas, utilizou os meios de comunicação (TV, rádio, redes sociais). Para uma maior 

comodidade a população foi disponíveis 37 pontos de vacinação dentre deles: 17 unidade básicas, 

14 unidades escolares, 6 instituições públicas. A busca ativa aos faltosos foi realizada durante o 

dia D e durante toda a campanha. CONCLUSÃO: Foi possível vivenciar a dinâmica de ações da 

Vigilância Epidemiológica, no âmbito da promoção da saúde, durante a Campanha de Vacinação 

contra gripe, as estratégias desenvolvidas foram relevantes para alcançarmos o resultado de 

94,84% do público alvo imunizados.  
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DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: 

PROMOÇÃO DE SAÚDE POR MEIO DE ABORDAGENS EDUCATIVAS 

 

Ianamara Pereira da Silva; Rayann Branco dos Santos; Iasmim Cunha Maranguape; Tâmara de 

Azevedo Aguiar; Jainara Pontes Paixão; Jefferson Ribeiro Aguiar; Amanda Maria Chaves 

Albuquerque. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: ianamara_13@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é um período marcado de vulnerabilidades, uma vez que é uma 

etapa da vida com conflitos em âmbito social, psicológico, físico, entre outros. A descoberta do 

prazer sexual muitas vezes se dá nessa época, quando há a necessidade de ações de educação em 

saúde para orientar esses adolescentes sobre os riscos de contaminação com doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) e também de uma gravidez indesejada. A estratégia básica para o controle 

da transmissão das DST e do HIV é a prevenção pelos meios que permitam atividades educativas 

que focalizem os riscos inerentes a uma relação sexual desprotegida, a mudança no 

comportamento e a adoção do preservativo. OBJETIVOS: Desenvolver ações educativas sobre 

prevenção de DST’s e de Gravidez indesejada a adolescentes de um bairro precário da cidade de 

Sobral-CE. METODOLOGIA: Trata-se de uma Pesquisa-Ação com abordagem qualitativa do 

tipo exploratório-descritiva de ações desenvolvidas por acadêmicos de enfermagem com 

adolescentes residentes em um bairro precário da cidade de Sobral-CE, nos meses de abril e maio 

de 2013. A escolha do tema seu deu pelos altos índices de DST’s na área de abrangência do 

Centro, bem como pelos inúmeros casos de adolescentes grávidas relatados pelos profissionais. 

Realizaram-se três ações, nas quais houve presença de palestras sobre as principais DST’s, sobre 

como evitar a gravidez e sobre os métodos contraceptivos. Fez-se uso de recursos audiovisuais 

para uma melhor visualização de algumas doenças em estágio avançado e também dos métodos 

contraceptivos. Alguns destes últimos foram disponibilizados pelo Centro como brindes ao final 

das palestras. Respeitou-se a Resolução 196/96. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As ações 

foram embasadas nas principais necessidades dos adolescentes percebidas pela equipe 

organizadora. Dessa forma, tornou-se fácil a interação com o público-alvo, uma vez que eles 

demonstraram bastante interesse pelas temáticas abordadas. No início de cada ação, houve uma 

dinâmica de sondagem pra verificar o que já era conhecido pelos participantes. A partir disso, 

realizou-se a exposição do tema, com a preocupação de atingir os pontos de dúvidas mais 

críticos.No decorrer das palestras percebia-se a atenção do público-alvo que em alguns momentos 

interrompiam as palestras para relatarem experiências vivenciadas por eles próprios e também por 

parentes e/ou amigos. Além disso, percebeu-se bastante interesse dos ouvintes em anotarem as 

informações que iam sendo repassadas, e ao serem questionados ao final sobre o motivo de tal 

ato, eles informaram que não queriam esquecer nenhum detalhe. Ao fim das palestras, os 

profissionais do Centro agradeceram bastante a equipe organizadora e incentivaram a perpetuação 

das ações. CONCLUSÃO: As ações desenvolvidas se deram de forma bastante satisfatória, visto 

que os principais objetivos dos idealizadores foram realizados. Houve, além disso, satisfação 

pelos profissionais do Centro de Saúde, sede das ações, e principalmente dos adolescentes que 

participaram dos momentos educativos. 
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ESTUDO DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DE PSICOTRÓPICOS RECEBIDAS EM 

UMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO TERESINA, PIAUÍ. 

 

José Lopes Pereira Júnior; Wellington dos Santos Alves; Rafael Leite Dantas; Samara Gabino 

Cavalcante; Raquel Noleto Coutinho Barros; Suziane Martins Carvalho; Bernardo Melo Neto. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jrlp2009@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O constante progresso das ciências da saúde tem possibilitado a introdução de 

novos compostos para a prevenção e o tratamento de doenças consideradas incuráveis no passado. 

Contudo, a prescrição e a utilização impróprias de medicamentos constituem uma das principais 

causas de complicações à saúde e de prejuízos econômicos e sociais .De acordo com a Portaria nº 

344, de 12 de maio de 1998 da ANVISA, a receita médica é um documento legal onde se prescreve 

o medicamento, contendo orientação de uso para o paciente, efetuada por profissional legalmente 

habilitado, quer seja de formulação magistral ou de produto industrializado OBJETIVOS: 

Avaliar os aspectos legais preconizados pela portaria 344/98, nas prescrições medicamentosas de 

psicotrópicos dispensadas durante os meses de fevereiro a abril de 2013 em uma farmácia de 

manipulação na cidade de Teresina, Piauí. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo 

descritivo, com abordagem quantitativa realizado em uma Farmácia de manipulação localizada 

em Teresina-PI. A coleta de dados deu-se por meio de receitas, baseado na avaliação dos aspectos 

legais de prescrições médicas de psicotrópicos preconizado pela portaria 344/98. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram analisadas 144 receitas, das quais obtiveram os 

seguintes resultados: 64,58% das receitas avaliadas não continham a data da prescrição, 9,03 % 

das prescrições apresentavam-se ilegíveis e 0,69 % das receitas não continha o endereço do 

paciente. Quanto aos medicamentos prescritos, a sibutramina representou 24,31% das prescrições, 

seguida pelos benzodiazepínicos (Alprazolam, Bromazepam, Clonazepam, Diazepam). A RDC 

344/98 trata que a receita deve conter informações como o nome e endereço completo do paciente, 

além da data de emissão da receita para que a mesma tenha validade. A Lei 5991 de 1973, que 

dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos 

e correlatos, diz que, para uma receita ser aviada, ela deve estar escrita a tinta, em vernáculo, por 

extenso e de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, 

apresentando o nome e o endereço residencial do paciente; o modo de usar a medicação, e ainda 

a identificação do prescritor, que compreende: assinatura, endereço do consultório ou residência 

e o número de inscrição no respectivo conselho profissional (ANVISA, 2009; MIGUEL, 2010). 

Deve-se salientar que a data poderá identificar a continuidade de um tratamento ou a reutilização 

de uma prescrição, o que a torna neste último caso, sem sentido quando não expressa pelo 

prescritor. CONCLUSÃO: A divulgação desse tipo de estudo tem o intuito de promover 

mudanças que melhoram a qualidade de prescrição e dispensação do medicamento, uma vez que 

uma correta prescrição é de suma importância para que o tratamento do paciente seja seguro e 

eficaz, garantindo-lhe assim a melhor resposta terapêutica. 
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PERFIL SOCIOECONÔMICO DE PÚERPERAS COM SIFILIS: UMA 

CONTRIBUIÇÃO PARA MINIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO 

BINOMIO MÃE E FILHO 

 

José Tadeu de Oliveira Filho; Maria Aline de Sousa Chaves; Maria de Fátima Andrade do 

Nascimento; Alicequel Ferreira Gomes de Paiva; Andrea Carvalho Araujo Moreira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: tadeuoliveira.jtof@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do Treponema 

pallidum, da gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por 

via transplacentária (BRASIL, 2007). O contrário de muitas infecções neonatais, a sífilis 

congênita é uma doença evitável que pode ser eliminada graças à detecção pré-natal eficaz e 

tratamento das mulheres grávidas infectadas. Diante dessa realidade surgiram as seguintes 

indagações: Qual o perfil sócio econômico e demográfico referente às puérperas que tem sífilis? 

Esse estudo torna-se relevante para conhecer a realidade dos determinante e condicionantes 

socioeconômicos para que possamos, como profissionais de enfermagem, conhecer e amenizar 

os problemas inerentes a saúde dessas puérperas com o objetivo de diminuir os casos de sífilis 

materna e congênita. OBJETIVOS: Caracterizar as puérperas com sífilis quanto aos aspectos 

socioeconômicos. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com 

abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada em um hospital de grande porte da região Norte 

do Ceará, onde foram escolhidas 10 puérperas com diagnostico de sífilis que tiveram seus filhos 

na instituição. Os dados foram obtidos através de um formulário estruturado e, a partir de então 

realizado à análise do perfil sócio econômico das puérperas. Esta pesquisa assegura os referenciais 

básicos da bioética, que inclui a macro ético. A pesquisa será pautada nos princípios da Resolução 

196/96 e atenderemos às exigências éticas e científicas fundamentais para o trabalho com seres 

humanos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Referente ás características socioeconômicas das 

mães entrevistadas constatou-se que a maioria destas possui baixo nível de escolaridade (ensino 

fundamental incompleto). Referente à raça/cor as mães consideram-se entre negras e/ou pardas. 

Quanto a renda familiar a maioria das mães tem em média 1 (um) salário mínimo, a maioria possui 

idade materna entre 20 e 29 anos, dentre elas 7 (sete) fizeram o pré-natal, onde diagnosticaram a 

doença na gravidez. Em relação ao tratamento do parceiro apenas 3 (três) tiveram o 

acompanhamento adequado e os demais começaram, porém não deram continuidade ou não 

procuraram nenhum tipo de tratamento, vindo à tornar o tratamento da parceira inválido, pois 

estes acabaram tendo relações novamente contraindo novamente a doença. CONCLUSÃO: Os 

determinantes socioeconômicos de saúde estão diretamente relacionados à incidência de diversas 

doenças. Na pesquisa em questão o determinante social está pautado na baixa condição 

socioeconômica, relações sexuais desprotegidas, e na falta de informação condicionada tanto pela 

baixa escolaridade quanto pelo difícil acesso ao sistema informacional de saúde pública. Urge 

que medidas conducentes à saúde pautada nos princípios e diretrizes do SUS sejam efetivados 

para transformar a realidade vivenciada por essas mulheres contribuindo para terapêutica eficaz 

do binômio mãe e filho. 
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: PROMOÇÃO DA SAÚDE NA CONSULTA DE 

PUERICULTURA NO CSF TERRENOS NOVOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL – 

CEARÁ 

 

Maria Daniele de Vasconcelos Coelho; Evane Rodrigues de Mendonça; Janny Karla Menezes 

Barros; Maria Fernanda Menezes Albuquerque; Izabelle Mont’alverne Napoleão Albuquerque. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: biodanis@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os dois primeiros anos de vida da criança são caracterizados por crescimento 

acelerado e importantes aquisições no processo de desenvolvimento, sendo necessária uma 

alimentação saudável para que isso ocorra bem. Objetivo. Incentivar às mães a oferecer uma 

alimentação saudável visando o estado nutricional da criança na consulta de puericultura no CSF 

no Bairro dos Terrenos Novos no município de Sobral. OBJETIVOS: Incentivar às mães a 

oferecer uma alimentação saudável visando o estado nutricional da criança na consulta de 

puericultura no CSF no Bairro dos Terrenos Novos no município de Sobral. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa ação, caracterizada como abordagem qualitativa. Realizado em 

Novembro de 2011, participaram do estudo sete mães de crianças que realizaram consulta de 

puericultura. A ação aconteceu em três momentos: o desenvolvimento de uma dinâmica a fim de 

que as mães falassem o que soubessem sobre o assunto; a distribuição de folders educativos; e 

aplicação de um formulário visando avaliar o conhecimento das participantes após o 

esclarecimento do assunto. Para a análise de conteúdo, foi utilizada a técnica de análise temática 

ou categorial, de acordo com Minayo (2008). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através da 

análise dos dados, surgiram as seguintes categorias: A importância da alimentação infantil; Os 

riscos de uma alimentação precária; Importância do Aleitamento Materno Exclusivo; 

Complicações durante o Aleitamento Materno. Observou-se que as mães pouco sabiam sobre 

alimentação infantil saudável, portanto não desenvolviam essa prática em seu cotidiano, mas 

obtiveram um bom conhecimento a respeito do assunto após a ação. CONCLUSÃO: As medidas 

desenvolvidas mostram-se eficientes quanto ao processo de educação das mães sobre a 

alimentação de seus filhos, pois o alimento saudável é um recurso muito importante para a saúde 

da criança, cabendo ao profissional de saúde atuar na prevenção dos problemas decorrentes no 

período de alimentação da criança. 
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AÇÕES EDUCATIVAS COM ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE UNIÃO-PI: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Paulo Víctor de Lima Sousa; Musa Figueirôa Pires; Larissa Spíndola Rodrigues; Najela Thays 

Vera Costa; Rosielly dos Reis Macêdo; Larysse Maira Cardoso Campos Verdes; Marize Melo 

dos Santos.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: musapires@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A promoção de saúde no ambiente escolar vem sendo fortemente recomendada 

por órgãos nacionais e internacionais. A Educação Nutricional tem por finalidade a formação de 

atitudes e práticas que conduzam à melhoria da saúde, como um meio efetivo de produzir 

mudanças ou alterações nos padrões de comportamento de grupo ou familiar. OBJETIVOS: Este 

estudo tem como objetivo relatar a experiência a partir da execução de um plano de ação educativa 

com escolares da rede municipal de União-PI, visando à promoção da alimentação saudável. 

METODOLOGIA: A ação educativa foi realizada no âmbito da disciplina de Educação 

Nutricional, no período de abril de 2013, em uma Unidade Escolar do município de União-PI, 

pelos graduandos do 5º período de Nutrição da Universidade Federal do Piauí. O tema abordado 

foi “Alimentação Saudável” e “Importância da Pirâmide Alimentar”. Para tanto, foram utilizados 

os seguintes métodos: memorização baseado em técnicas de associação; dinâmicas em grupos; 

verbalização do assunto exposto; técnicas de perguntas-respostas e brindes como forma de 

incentivo. A partir da realização de uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos nas bases 

de dados SciELO, LILACS e Google Acadêmico, foram produzidos cartazes e painéis 

ilustrativos, maquetes e folders utilizados a partir de dinâmicas, nas quais os escolares foram 

divididos em grupos para melhor assimilação do conteúdo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os resultados da ação educativa demonstraram que os escolares assimilaram bem a proposta, 

considerando a sua participação ativa durante o desenvolvimento dos temas. A ação teve uma 

eficácia na socialização do conhecimento em virtude da utilização de uma linguagem simples e 

acessível tornando a mesma mais interativa. Com isso, eles foram capazes de identificar a origem 

dos alimentos estudados, empregaram o conhecimento adquirido na apresentação dos temas para 

montagem da Pirâmide Alimentar, bem como a sua verbalização, demonstrando uma correta 

captação do conteúdo discutido. CONCLUSÃO: A ação educativa desenvolvida proporcionou 

uma ação comunitária, que trouxe contribuições valiosas no processo de socialização do 

conhecimento sobre a Alimentação Saudável e a Importância da Pirâmide Alimentar, pelo uso de 

práticas educativas, com finalidade de melhoria no padrão do comportamento alimentar. Para 

tanto, é de responsabilidade da instituição de ensino promover a integração do conhecimento 

adquirido na academia com a sociedade, permitindo a concretização das ações na prática 

comunitária. 
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COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI NO LEITE CRU VENDIDO 

INFORMALMENTE EM SANTA LUZ - PI, BRASIL 

 

Raimunda Lúcia Pereira da Cruz; Helga Germana de Sousa Ribeiro; Maria Santos Oliveira; 

Natylane Eufransino Freitas; Felicianna Clara Fonsêca Machado; Antônio Augusto Nascimento 

Machado Júnior; Ney Rômulo de Oliveira Paula. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: R.luciachalleng@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O leite é um produto altamente suscetível a contaminação microbiana, por 

microrganismos presentes no ambiente, mãos de tratadores, utensílios e equipamentos mal 

higienizados. Os coliformes totais indicam a ocorrência de contato com água e solo, ao passo que 

a presença de Escherichia coli é indicativo de contato com material fecal. OBJETIVOS: 

Quantificar coliformes totais e Escherichia coli no leite cru comercializado informalmente em 

Santa Luz - PI. METODOLOGIA: Foram compradas oito amostras de leite cru, em diferentes 

pontos de venda situados em Santa Luz - PI, em março e abril de 2013. As amostras em garrafas 

de vidro estéreis foram conduzidas, dentro de isopor com gelo, ao Laboratório de Microbiologia 

de Água e Alimentos, da Universidade Federal do Piauí, em Bom Jesus-PI. Inocularam-se 

alíquotas de 1 mL das diluições de 10-1 a 10-4, em Placas PetrifilmTM para contagem de 

coliformes e E. coli (3M do Brasil Ltda.). As placas foram incubadas a 35oC/48h e após esse 

tempo, as colônias azuis com gás, foram quantificadas como E. coli, e estas acrescidas das 

vermelhas com gás representaram os coliformes totais, conforme especificações do fabricante. Os 

resultados das contagens em placas foram calculados segundo a diluição utilizada, e expressos 

em UFC/mL. Por não haver padrão específico para o leite vendido cru, os dados de coliformes 

totais foram comparados com o determinado pela Instrução Normativa no62 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para o leite pasteurizado. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Houve crescimento de coliformes totais em todas as amostras analisadas, com 

contagens que variaram de 101 a 6,3 x 105 UFC/mL, e uma média de 1,15 X 105 UFC/mL. Todas 

as amostras estavam em desacordo com a IN62, para coliformes totais. Para E. coli, houve 

crescimento de colônias em 25% das amostras, com contagens de 1 x 104 e 3 x 104 UFC/mL. A 

presença de E. coli merece atenção, pois há cepas capazes de ocasionar doenças e porque alerta 

para a possível presença de outros patógenos entéricos. CONCLUSÃO: Falhas higiênicas 

relacionadas ao leite cru comercializado em Santa Luz têm possibilitado seu contato com fezes. 

O consumo de leite vendido no município, na forma crua, representa risco à saúde pública, pela 

presença de E. coli. Sugere-se que sejam discutidas políticas que viabilizem a pasteurização do 

leite, como forma de prevenir doenças causadas por microrganismos veiculados pelo leite. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR: AÇOES EDUCATIVAS COM 

MOTORISTAS DE ÔNIBUS ESTUDANTIL EM SOBRAL-CE 

 

Rayann Branco dos Santos; Jocielma dos Santos de Mesquita; Flávia Vasconcelos Teixeira; Maria 

Angelúcia Silveira Brandão; Raissa Mont\'alverne Barreto; Ester Costa Lima; Átila Maria 

Albuquerque Machado. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: rayannebranco@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil, o transporte coletivo urbano por ônibus adquire importância 

significativa no cenário da saúde ocupacional, já que diversos fatores como alimentação, estresse, 

duração da jornada de trabalho, ambiente de trabalho desfavorável com presença de ruídos, 

poluição, entre outros, poderão influenciar a saúde desses trabalhadores de maneira negativa. 

Estudos mostram que os motoristas de ônibus apresentam alta mortalidade e morbidade associado 

a síndrome metabólica, hipertensão arterial, diabetes e obesidade. OBJETIVOS: Desenvolver 

ações educativas de saúde com os motoristas de ônibus estudantil. METODOLOGIA: Trata-se 

de uma pesquisa-ação com abordagem qualitativa, realizada por acadêmicos de enfermagem, com 

motoristas de ônibus escolar que diariamente faz o transporte de estudantes universitários de seus 

respectivos municípios para a Cidade de Sobral-CE. Tal cidade sedia a Universidade Estadual 

Vale do Acaraú que oferece 19 cursos de graduação e que por isso é destino diário de 

universitários advindos das cidades circunvizinhas. As ações aconteceram durante o mês de 

outubro de 2012 na própria Universidade. A interação com o público-alvo se deu por meio de 

palestras sobre hipertensão arterial, diabetes mellitus, alimentação saudável e sedentarismo. Além 

disso, houve momentos práticos de aferição de pressão, teste de glicemia, medida do Índice de 

Massa Corpórea (IMC) e outros dados antropométricos. Respeitou-se a Resolução nº 196/96. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: As ações desenvolvidas tiveram como norte a percepção das 

principais necessidades de saúde dos motoristas observados. Em decorrência disso, nos momentos 

educativos, os participantes demonstraram bastante interesse na temática abordada em cada 

palestra. Isso foi notado pelo fato de eles interagirem durante a palestra, fazendo questionamentos, 

contando experiências próprias sobre o assunto em questão e quando possível realizando 

anotações sobre os conhecimentos adquiridos para mostrarem a parentes e amigos de suas 

cidades. Foi percebido também, que as ações despertaram nos participantes o desejo de mudança 

no estilo de vida. Muitos dos motoristas que assistiram as ações revelaram estar caminhando todos 

os dias e tentando diminuir as gorduras e o excesso de carboidrato na dieta. Tomamos 

conhecimento de que, além disso, suas famílias estavam felizes com as tentativas de mudanças 

percebidas nos hábitos de vida deles e que muitas das esposas estavam acompanhando e 

incentivando os maridos na procura de uma melhor qualidade de vida. CONCLUSÃO: Os 

momentos vivenciados junto aos motoristas foram vistos de maneira bastante eficaz, pelo fato de 

terem sido cumpridos os objetos motivadores destas e por terem surgido mais ideias de promoção 

de saúde aos motoristas de ônibus estudantil. Além disso, as abordagens desenvolvidas aos 

participantes foram de fundamental importância para eles, pois houve um despertar maior para o 

cuidado com a saúde e para um melhor estilo de vida. 
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ESPAÇOS SOCIAIS DE PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA: A PERCEPÇÃO DOS 

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NOTURNO DE UMA ESCOLA DE FORTALEZA-CE. 

 

Samara Moura Barreto de Abreu; Thaidys Lima Conceição do Monte; Eliane Maria Sousa 

Ferreira; Thaylane Bastos Santos; Dircelene Sousa Honorato; Mateus Lemos Barroso. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: samaraef@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O desenvolvimento de práticas de atividade física incute um olhar pedagógico 

pautado no apoio educacional e ambiental. Para a democratização e acessibilidade aos benefícios 

associados à prática de atividade física faz-se necessário à legitimação de espaços que possam 

permear o cotidiano das pessoas, como por exemplo: o espaço do trabalho, o espaço escolar, 

espaços comunitários próximos aos lares. OBJETIVOS: O presente estudo pretende analisar 

quais os espaços sociais são identificados pelos alunos de uma escola pública em Fortaleza como 

promotores de práticas de atividade física. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de 

campo, descritiva e transversal. De acordo com os critérios de inclusão e exclusão, a amostra 

alcançou 60 alunos, que fazem parte do ensino médio noturno de uma escola pública em Fortaleza 

- CE. Foi utilizado como instrumento um questionário com perguntas relacionadas à existência 

ou não de espaços para a prática de atividades físicas. O estudo obedece aos critérios da Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que se refere à pesquisa com seres humanos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Cerca de 53,3% da população é do sexo feminino e 46,6% do 

sexo masculino, observando assim a prevalência das mulheres no ambiente de ensino. Dos alunos 

pesquisados, viu-se que 78,3% desses estudantes trabalham, acentuando a dupla jornada de 

trabalho e 23,3% não estão trabalhando. Em relação a prática de atividade física, apenas 33,3% 

praticam atividade física e a grande maioria não faz nenhum tipo de exercício (66,6%). Na questão 

dos espaços para a prática de atividade física, 26,6% responderam que existe esse espaço na 

escola, 6,6%, disseram que há esse espaço no trabalho e 16,6% relataram a existência na 

comunidade. Além desses percentuais tivemos que 10% falaram “escola e trabalho”, 8,3% “escola 

e comunidade” e 3,3% “trabalho e comunidade”. Os que disseram não saber de “nenhum espaço” 

foi de 28,3%. O ambiente escolar foi citado por 45% dos entrevistados, nas variáveis: “escola”, 

“escola e trabalho” e “escola e comunidade”, sendo o ambiente mais lembrado pelos alunos em 

relação a espaço para a prática de atividades físicas. CONCLUSÃO: A pesquisa constatou que a 

escola é o espaço mais democrático e acessível para esses alunos obterem uma prática de atividade 

física regular, pois os mesmos além de estudarem, também trabalham. Além das aulas de 

educação física, a escola deveria criar políticas de práticas de atividades físicas, e assim, 

incentivar esse estilo de vida para os seus alunos. Sugere-se que se desenvolvam mais pesquisas 

relacionadas à saúde na escola e que haja desenvolvimento de atividades complementares para o 

incentivo e promoção de uma vida saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

299 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: O NUTRICIONISTA EM 

FOCO E A ESCOLA COMO ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Samia Caroline Martins Viana; Juliana Oliveira Aguiar Santos; Naira Flávia Araújo Nunes; 

Marcela Maria Araújo Nunes; Laísla de França Da Silva Teles; Kamilla Nogueira Cavalcante; 

Josimar Barbosa de Sousa Junior. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: samiakarol@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A promoção à saúde torna-se essencial para a redução dos casos de DCNT na 

população. Aliado a isso, as políticas públicas, tais como Programas e Vigilância em Saúde, 

intencionam uma melhor qualidade de vida aos integrantes do ciclo vital, dentre eles o grupo 

etário de crianças em fase pré-escolar e escolar. O PNAE, permiti atingir o objetivo de atender às 

necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula. Nessa perspectiva, 

diversas atividades podem ser destacadas, como parte das ações já em andamento em Teresina 

(PI), a partir da Divisão de Nutrição/GAE. Neste cenário, ocorreu a experiência dos estagiários 

do Estágio Supervisionado em Nutrição Social do período 2012.1. OBJETIVOS: O objetivo 

principal foi realizar atividades relacionadas à Alimentação Escolar segundo as normas da 

Divisão de Nutrição/GAE em CMEI’s. Para isso, traçou-se também: acompanhar a execução das 

atividades realizadas na Divisão de Nutrição; caracterizar o crescimento das crianças pré-

escolares; desenvolver atividades educativas com as crianças, pais e merendeiras. 

METODOLOGIA: Realizou-se, junto às nutricionistas da Semec de Teresina (PI), o 

monitoramento da alimentação escolar, a partir de visitas em escolas municipais. Aferiu-se o peso 

e a estatura de pré-escolares, regularmente matriculados e frequentadores da rede municipal de 

ensino. O crescimento foi avaliado por meio do IMC/I. A população de referência para 

comparação do grupo estudado foi a da OMS, 2006. Realizou-se ações educativas com os pré-

escolares sobre os temas: Alimentação saudável, Brincando com as frutinhas e Higiene corporal 

e bucal. A atividade educativa com os pais foi sobre alimentação saudável. Falou-se com as 

merendeiras sobre Boas Práticas de Manipulação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante as 

visitas às escolas municipais foram observadas algumas inadequações quanto ao armazenamento 

dos alimentos e das boas práticas de higiene pelas manipuladoras de alimentos. Notando-se a 

importância das nutricionistas no fornecimento de orientações corretas. Os resultados 

demonstraram que 71,9% dos pré-escolares tinham IMC/I adequado e 18,2% sobrepeso. Neste 

trabalho, a prevalência de obesidade foi baixa quando comparada a outros estudos. Nas ações 

educativas sobre alimentação saudável com os pré-escolares, as crianças compreenderam a 

importância de uma alimentação saudável e da higiene corporal e bucal. Obteve-se uma ótima 

aceitação das frutas. Na palestra com os pais sobre Promoção de uma Alimentação Saudável, 

pôde-se obter uma recíproca acerca do assunto proposto. Na atividade educativa com as 

merendeiras sobre Boas Práticas de Higiene, observou-se que as merendeiras tinham 

conhecimento sobre o assunto, entretanto, na prática, deixavam a desejar em alguns cuidados 

essenciais. CONCLUSÃO: Assim, verificou-se a importância do Nutricionista no PNAE. Os 

reflexos da transição nutricional observados nesta pesquisa podem ser revertidos com atividades 

educativas com alunos e comunidade, no espaço escolar, para a obtenção de hábitos alimentares 

adequados. 
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AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A IDOSOS NO SETOR TRAUMATOLÓGICO 

EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Taíssa Braga da Silva; Ananda Milena Martins Vasconcelos; Diógenes Farias Gomes; Isabelle 

Frota Ribeiro Queiroz; Antônia Siomara Rodrigues da Silva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: taissabragadasilva@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população é um fenômeno mundial que vem ocorrendo 

de forma distinta entre os diversos países do mundo (BELTRÃO et. al., 2004). Segundo a 

Classificação Internacional de Doenças (CID- 10), a queda seja em domicílio ou não, é uma das 

principais causas de acidentes com idosos, apresentando sérias consequências bastante relevante, 

podendo levá-lo à incapacidades, injúria e até mesmo à morte. OBJETIVOS: Descrever o 

principal fator responsável pela internação de pessoas idosas em um setor de traumatologia de um 

hospital de referência, sob a visão de acadêmicos do curso de graduação de enfermagem. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, de abordagem qualitativa do tipo relato de experiência. 

Realizado em um Hospital de Referência do Ceará, especificamente no setor de traumatologia, 

realizado no mês de abril de 2013. O interesse pelo estudo veio a partir da observância da 

frequente presença de idosos no setor de traumatologia. Diante dos pacientes internados no setor 

foi determinado como sujeito do estudo idosos internados no setor. Foi respeitado todos os 

princípios éticos em pesquisas com seres humanos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Diante de 

um breve levantamento de dados, pode-se compreender que a principal causa de internação de 

idosos foi decorrente de quedas, podendo estas terem sido evitadas, pois com base no comentário 

de cada paciente percebeu-se que a causa foi o não reconhecimento de suas limitações por parte 

do idoso, além das estruturas físicas do ambiente. A partir disso se percebeu a necessidade de 

realizar uma conversa com cada paciente idoso para a promoção da saúde destes, focando como 

assunto a prevenção de quedas. CONCLUSÃO: Portanto, observa-se a necessidade de 

implementação de ações de prevenção de fatores e comportamentos de risco, além da necessidade 

da adequação do ambiente as limitações físicas do idoso. 
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ANÁLISE DA VISÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO 

AO TRABALHO DO FISIOTERAPEUTA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

Cecília Fontenele de Freitas; Francisca Silva Rodrigues; Fabíola Loiola; Jaqueline Aragão; Alan 

Ferreira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: cecifreitas_3011@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A colaboração dos agentes comunitários de saúde para a atuação da fisioterapia 

na Atenção Básica (AB) requer a adoção de estratégias para intensificar suas ações. Esta pesquisa 

mostra que a saúde da família acontece através de ações multidisciplinares, e que através da 

integração dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na assistência fisioterapêutica, ocorrem as 

verdadeiras ações na AB. OBJETIVOS: Partindo desses pressupostos, o presente artigo tem 

como objetivo conhecer a visão que os ACS (Agentes Comunitários de Saúde) têm sobre o 

trabalho desenvolvido pela fisioterapia na AB. METODOLOGIA: O estudo realizou-se em abril 

de 2012, com a participação de 13 ACS. Envolveu metodologia de caráter transversal, descritivo 

e quantitativo, onde os dados foram coletados através da aplicação de um questionário. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise possibilitou perceber que 100% das pesquisadas são 

do sexo feminino, a maioria 77% com idade de 30 a 50 anos e ainda 77% são casadas e 54% delas 

tem 9 anos de tempo de serviço. A respeito do conhecimento do trabalho dos fisioterapeutas na 

AB, apenas 69% conhecem bem e 69% já trabalharam em equipe com fisioterapeutas. Em relação 

aos benefícios da fisioterapia na Saúde da Família 23% afirmaram que é a promoção e prevenção 

da Saúde. 54% sentem a necessidade do acompanhamento do fisioterapeuta e 92% acreditam que 

também é responsabilidade do fisioterapeuta atuar na comunidade incentivando a população nas 

questões relacionadas a saúde. CONCLUSÃO: Dessa forma percebemos que a maioria das ACS 

conhece o papel dos fisioterapeutas, mas mesmo assim nem todas conhecem os verdadeiros 

benefícios que a fisioterapia pode oferecer na AB. 
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CUIDADO DOMICILIAR A UMA PRIMIGESTA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Jocielma dos Santos de Mesquita; Ana Caroline Lira Bezerra; Flavia Vasconcelos Teixeira; 

Rayann Branco dos Santos; Raissa Mont´alverne Barreto; Thayssa Macedo Rodrigues; Átilla 

Maria Albuquerque Machado. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jocielmam@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O cuidado domiciliar é uma estratégia assistencial que enfatiza a autonomia 

do paciente, bem como o autocuidado no espaço domiciliar. A estratégia envolve planejamento, 

coordenação e atuação de vários serviços. A gestação é uma fase da vida da mulher em que 

ocorrem diversas mudanças físicas, biológicas e psicológicas. A gestante tem constantes dúvidas 

e incertezas, merecendo assim total assistência e acompanhamento por parte de profissionais da 

área da saúde para aliviar dúvidas e conflitos sentidos nesse período. OBJETIVOS: Relatar a 

experiência domiciliar de assistência de enfermagem a uma gestante, visando orientá-la a 

enfrentar as alterações físicas e emocionais experimentadas neste período. METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a uma primigesta 

residente da cidade de Sobral-CE, nos meses de fevereiro a abril de 2013, através de encontros 

no domicílio da gestante. A obtenção de dados se deu através da observação participativa, 

entrevista semiestruturada e da leitura e análise do prontuário, buscando conhecer as necessidades 

da gestante e intervindo de forma a minimizá-las. Observou-se a resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As vivências proporcionaram momentos 

de integração com a gestante e sua família. Realizamos visitas no domicílio da mesma, e estas 

foram de fundamental importância para que a gestante, tirasse suas dúvidas acerca da gravidez, 

uma vez que esta relatava que tinha muitas dúvidas sobre as mudanças que seu corpo estava 

passando, não entendia aquelas transformações por isso ficava ansiosa sobre o que iria acontecer 

também com relação ao parto. A mesma compartilhou os conflitos familiares pelos quais ela 

passava, assim pudemos aconselhá-la e orientá-la a enfrentar aquelas situações difíceis. Houve 

um cuidado especial de ensiná-la algumas técnicas de respiração bem como de contração perineal 

que a ajudariam no momento do trabalho de parto e parto. Tais ensinamentos foram apreendidos 

de forma bastante satisfatória pela paciente, de maneira que ela confessou praticar os exercícios 

sempre que possível. CONCLUSÃO: A experiência foi bastante construtiva, pois podemos 

prestar assistência de enfermagem no domicilio da gestante, oferecendo um cuidado baseado nas 

necessidades desta e de sua família, sendo realizada de forma eficaz, visto que oferecemos apoio 

em meio as adaptações fisiológicas e emocionais vivenciadas durante a gestação. 
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AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS EM UMA 

USUÁRIA COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E EPILEPSIA: RELATO DE CASO 

 

Josany Saibrosa da Silva; Alexandre Xavier de Lira Da Silva; Maria Deusa de Sousa Neta; 

Rivelilson Mendes de Freias. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: josany.saibrosa@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Problemas relacionados ao medicamentos (PRMs) são problemas de saúde 

entendidos como resultados clínicos negativos, derivados da farmacoterapia que interferem no 

resultado terapêutico ou levam a efeitos indesejados. Os PRMs levam a um aumento substancial 

na morbidade e mortalidade, assim como aumentam os custos nos cuidados da saúde, 

prejudicando tanto o indivíduo como a sociedade. A esquizofrenia paranóide é o tipo clínico que 

se caracteriza pela predominância de delírios a alucinações, na qual o tratamento medicamentoso 

é indispensável, bem como no tratamento da epilepsia. OBJETIVOS: Relatar a ocorrência de 

PRMs em uma usuária do CAPS, Teresina-Piauí, com esquizofrenia paranóide e epilepsia, 

demonstrando a importância do acompanhamento farmacoterapêutico para diminuição das 

mesmas. METODOLOGIA: Acompanhamento farmacoterapêutico de uma usuária do CAPS II 

Leste por meio de consultas farmacêuticas e análise de prontuário durante os meses de fevereiro 

e março de 2013. E avaliação de interação medicamentosa por meio da base de dados 

Micromedex. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Relato de caso: L. C. C., 35 anos, 64 Kg e 

pressão arterial: 110 por 80 mmHg. Atualmente mora com o marido e a sogra, sendo esta sua 

cuidadora. A paciente deu entrada em 17/03/11 com 47 Kg com os seguintes sintomas: devaneios, 

agitação, tonturas, crises epitépticas, inquietação e agonia. Caracterizados por esquizofrenia 

paranóide e epilepsia. Não apresenta hipertensão, diabetes ou outra patologia. A farmacoterapia 

prescrita no momento do estudo era: Fenobarbital 100 mg (1 comp., à noite) e clonazepam 2 mg 

(1/2 comp., à noite), olanzapina 10 mg (1 comp. pela manhã e 1 comp. à noite) e carbamazepina 

200 mg (1 comp. à noite). Relata ter início de desmaios e crise epiléptica (até 3 vezes ao dia). 

Durante o estudo pode ser contatado a presença de dois tipos de PRMs: 1) Erro de 

prescição/administração; 2) Interações medicamentosas. A primeira é observada na prescrição de 

clonazepam 2 mg, cujo foi indicado apenas meio comprimido, mas é sabido que esse tipo de 

prática é envolta de riscos, uma vez que não há quem garanta uma dose fixa e completa após a 

quebra de um comprimido. Já a segunda pode ser observa interações entre: Clonazepam e 

Fenobarbital, Carbamazepina e clonazepam, Carbamazepina e Fenobarbital, Carbamazepina e 

Olanzapina. Resultando em efeito aditivo depressor do sistema nervoso central e redução dos 

níveis plasmáticos de algumas drogas. Embora ela tome 3 medicações para as crises epiléticas 

ainda assim apresentam insucesso terapêutico devido ao número de interações entre os 

medicamentos e à diminuição da eficácias desses. CONCLUSÃO: O acompanhamento 

farmacoterapêutico aos usuários com problemas psiquiátricos é de suma importância devido à 

grande quantidade de medicamentos que são administrados e ao grave risco do aparecimento de 

resultados negativos associados a medicamentos (RNMs). Neste caso pode ser percebida a 

diminuição dos efeitos terapêuticos de vários medicamentos, o que poderia ser evitado com a 

alteração da prescrição. 
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DIFICULDADES DO HIPERTENSO NA ADESÃO À MUDANÇA DO ESTILO DE 

VIDA 
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Apresentação: Pôster 
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INTRODUÇÃO: Esta pesquisa focaliza a importância da mudança no estilo de vida para o 

tratamento eficaz de hipertensão. A hipertensão arterial é uma elevação excessiva da pressão 

exercida sobre as artérias, acima dos valores de referência para a população, constituindo um 

grave problema de saúde pública. Após o diagnóstico, o comportamento do indivíduo é decisivo 

para a eficácia do tratamento. Porém, a maioria dos clientes não segue as condutas recomendadas 

quanto à mudança de hábitos, elevando o risco de morbimortalidade cardiovascular. As 

modificações dos hábitos de vida incluem controle dos fatores de risco diretamente relacionados 

com o estilo de vida, como obesidade, tabagismo, sedentarismo, dieta rica em sódio e pobre em 

potássio, ingestão de alimentos ricos em gordura e açúcar, consumo de bebidas alcoólicas e 

estresse. OBJETIVOS: A pesquisa teve como objetivo identificar os principais fatores que 

dificultam o hipertenso na adesão à mudança no estilo de vida. METODOLOGIA: Este artigo 

apresenta uma pesquisa de cunho bibliográfico, desenvolvido a partir da consulta de trabalhos 

científicos, por meio da biblioteca virtual em saúde-BVS,Scielo-Scientific Electronic Library 

online, dentre outras literaturas. Depois de selecionadas, as referências foram lidas, analisadas, 

discutidas e, delas, foram retirados os conceitos que estruturam a referida pesquisa científica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados demonstraram que, quando o tratamento 

interfere nos hábitos e estilo de vida, a adesão torna-se cada vez mais difícil. Foi evidenciado 

também que os hipertensos preferem seguir tratamento medicamentoso ao não medicamentoso. 

Outro fator verificado na análise foi a mudança nos hábitos e estilo de vida, que é vista com 

insatisfação, pois modifica a rotina dos hipertensos. Já outras pesquisas mostram que, devido aos 

efeitos colaterais dos medicamentos, como tosse excessiva, os clientes optam por não aderir à 

medicação. Alguns relatam que o simples processo de ingerir medicamento chega a ser um 

transtorno maior do que a própria doença. Além disso, a equipe multiprofissional foi citada em 

vários estudos como uma estratégia necessária ao sucesso do tratamento. CONCLUSÃO: A 

adoção de medidas educativas que interferem no comportamento dos portadores de hipertensão 

arterial é imprescindível para que as mudanças nos hábitos e estilo de vida exerçam maior controle 

sobre fatores de risco.Além disso, é importante que o profissional ofereça uma abordagem 

diferenciada capaz de entender os fatores que interferem na saúde, no enfrentamento da doença e 

na adesão. 
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O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO EM RELAÇÃO À 

CONSULTA DE ENFERMAGEM 
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INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde estima que aproximadamente 500.000 

mulheres morrem a cada ano em todo mundo, em decorrência de complicações da gravidez, parto 

e puerpério. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil “é o quinto país latinoamericano 

onde a gravidade do problema é maior”. Gestação de risco é aquela na qual a vida ou a saúde da 

mãe e/ou do feto e/ou do RN têm maiores chances de serem atingidas que as da média da 

população considerada. A gestação acarreta condições especiais, tanto do ponto de vista físico, 

como psíquico e social, consideradas próprias do estado gravídico, em que ocorrem alterações 

fisiológicas, físicas e emocionais, vivenciadas de forma distinta por cada mulher. Em decorrência 

das altas complicações e da assistência precária, o estudo com as gestantes de alto risco tem sido 

motivo de inúmeras investigações, tanto na tentativa de determinar a prevenção e melhorar a 

condução, como também na de proporcionar uma assistência de acordo com suas reais 

necessidades. OBJETIVOS: O objetivo da pesquisa teve como enfoque analisar o nível de 

satisfação das gestantes de alto risco da Maternidade Carmosina Coutinho, em Caxias-MA, em 

relação à consulta do profissional de enfermagem. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo 

descritivo, com abordagem qualitativa, tendo como amostra oito gestantes de alto risco, sendo a 

coleta de dados um questionário com cinco perguntas abertas, realizada no período de 11 a 18 de 

novembro de 2010. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com os resultados das 

entrevistadas,50% afirmam estar satisfeitas com a consulta de pré-natal, pois a enfermagem as 

recebe com muita atenção, oferecendo assim assistência de qualidade. Já as outras 50% relatam 

que deveria existir melhoria da assistência centrada na satisfação das gestantes em relação ao 

atendimento, contribuindo para melhores resultado e qualidade através da interação 

profissional/cliente. CONCLUSÃO: A enfermagem pode atuar no sentido de reduzir 

complicações relacionadas à função reprodutiva através de orientações no pré-natal e puerpério, 

ampliando os horizontes para a equipe assistir melhor as gestantes de alto risco nos serviços de 

pré-natal e orientação de planejamento familiar de acordo com seu contexto socioeconômico e 

cultural. 
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA, DA PRESSÃO ARTERIAL E ÍNDICES 

GLICÊMICOS DE IDOSOS QUE FREQUENTAM PASSEIO PÚBLICO NA REGIÃO 

SUL DE TERESINA- PI 

 

Juliana de Oliveira Sousa; Kleiton Richard da Silva Araújo; Lays Marcella Vieira de Almondes; 

Gilmara da Conceição Martins dos Santos; Tharcia Evaristo Soares Carvalho; Rafaella Vieira de 

Almondes. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: liana-juliana@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Atividade física é definida como qualquer movimento que induza a contração 

muscular esquelética. O aumento da insegurança e a progressiva redução dos espaços livres nos 

centros urbanos estão reduzindo as oportunidades de lazer e de uma vida fisicamente ativa, 

favorecendo o sedentarismo entre os indivíduos. OBJETIVOS: Este trabalho objetivou descrever 

o perfil dos idosos que fazem atividade física em um passeio público de Teresina- PI 

METODOLOGIA: O presente estudo é caracterizado por ser quantitativo, do tipo descritivo. 

Para obtenção dos dados, foi realizada uma pesquisa de campo na Av. Marechal Castelo Branco, 

Zona Sul da cidade de Teresina- PI em julho de 2012. Esta avenida possui grande fluxo de 

praticantes de atividade física que foram abordados casualmente, ao início ou término de suas 

atividades. Foram sujeitos de nossa pesquisa indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos e 

que aceitaram participar da pesquisa. Foi solicitada a assinatura do termo de consentimento livre 

e esclarecido. A obtenção dos dados foi realizada através de um questionário e aferição de 

medidas antropométricas, pressão arterial e glicemia. Analisamos através dos dados 

antropométricos os seguintes níveis de saúde: índice de massa corpórea, circunferência 

abdominal, peso e estatura. Os dados obtidos foram tabulados no programa Microssoft office 

Excel 2003, as informações coletadas foram organizadas em gráficos e tabelas. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Participaram da pesquisa 76 indivíduos. Os sujeitos do sexo feminino 

representaram 57,9% e os homens 42,1% do total, sendo que 62,5% dos homens e 86,4% das 

mulheres estão com a circunferência abdominal acima do permitido pela OMS. O grau de 

escolaridade mais prevalente foi o ensino médio completo (39,4%) e com idade média de 60 a 65 

anos em ambos os sexos. O mesmo ocorreu para a análise da renda familiar, onde consta o 

predomínio da renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (46%) para ambos os sexos. Com relação 

à prática da atividade física 41% dos participantes frequentam o passeio a mais de 1 ano, com 

frequência semanal de 3 vezes, e duração de 40 a 60 minutos de prática. Os principais objetivos 

com a prática é o controle de doenças (44,7%) e a redução do peso (42,1%). CONCLUSÃO: 

Essa pesquisa permitiu demonstrar a importância da atividade física e os muitos benefícios que a 

mesma pode proporcionar, sendo indicada para qualquer pessoa pôr na maioria das vezes não 

acarretar grandes riscos, não requer custos e pode ser realizada em diversos lugares. 
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ESTUDO DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS IDENTIFICADAS NO 

ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO DE PACIENTE DIABÉTICO 
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INTRODUÇÃO: Interação medicamentosa consiste no fenômeno que ocorre quando os efeitos 

de um fármaco são modificados devido à administração simultânea de outro fármaco ou alimento, 

sendo vista como um problema relacionado com medicamentos (PRMs). A atenção farmacêutica 

é um modelo de prática farmacêutica desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica que 

trabalha com ações específicas de assistência ao paciente, visando à promoção do uso racional de 

medicamentos, buscando os PRMs e as dificuldades na adesão ao tratamento farmacológico, a 

partir disso o profissional farmacêutico pode contribuir, com os pacientes de diabetes mellitus 

tipo 2 por meio do acompanhamento farmacoterapêutico (AFT). OBJETIVOS: O seguinte 

estudo teve como objetivo identificar as possíveis interações entre medicamentos, medicamento-

alimento e medicamento-álcool de um usuário diabético etilista em tratamento que realizava AFT 

em uma unidade básica de saúde na zona sudeste da cidade de Teresina-PI. METODOLOGIA: 

É um estudo do tipo exploratório descritivo em abordagem quantitativa baseada no Método 

Dader, utilizando a metodologia de Cipolle e colaboradores para obtenção dos dados. Utilizou-se 

o Micromedex® para a análise dos dados e busca das interações. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Durante o AFT foram identificados seis medicamentos utilizados pelo usuário 

(Metformina 850 mg, Glibenclamida 5 mg, Sinvastatina 20 mg, Diazepam 5 mg, Paracetamol 500 

mg e Dipirona + Isomepteno + cafeína). Não foram detectadas interações entre os medicamentos, 

entretanto foram observadas a ocorrência de graves interações Medicamento-álcool o que pode 

acarretar outros problemas ao tratamento do usuário. Era de fundamental importância realizar 

análises dessas interações, pois o usuário relatava utilizar bebida alcoólica sempre nos finais-de-

semana. Dos medicamentos analisados, 3 (50%) apresentavam gravidade importante na 

administração concomitante com álcool, com risco de morte, 2 (33,33%) apresentam gravidade 

moderada e 1 (16,67%) não interagia com o álcool. Quanto, a interação medicamento-alimento 

foi detectada uma importante interação aplicável ao paciente. A cafeína diminui a ação do 

diazepam e também era responsável por um problema relatado pelo usuário, a ineficiência da dose 

utilizada prescrita. CONCLUSÃO: Através do AFT pode-se identificar possíveis PRMs gerados 

pelas interações medicamentosas e a partir disso preveni-los, além de orientar o usuário sobre os 

riscos potencias de tais interações. 
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LEISHMANIOSE VESCERAL AMERICANA (LVA) - CALAZAR: O QUE OS 

ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO DR. GERALDO GOMES DE 

AZEVEDO DA REDE PÚBLICA DE ITAPIPOCA SABEM E COMO EVITAM ESSA 

DOENÇA? 
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de Sousa; Mônica de Sousa; Priscila Evangelista Campos Braga; Rogério Ramos Figueiredo. 

 

Eixo: Promoção da saúde 
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INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Visceral Americana (LVA), popularmente conhecida como 

calazar, é uma das sete endemias mais comuns no mundo. Esta tem gerado uma grande 

preocupação para a saúde pública, pois se espalha com alta velocidade por uma vasta extensão 

geográfica do planeta, atingindo roedores, canídeos e seres humanos, sendo uma doença crônica 

que pode ser fatal se não tratada a tempo. OBJETIVOS: verificar o que os estudantes de ensino 

fundamental II conhecem acerca da LVA. METODOLOGIA: A pesquisa caracterizou-se como 

quanti-qualitativa, descritiva e diagnóstica e foi desenvolvida através de um questionário aplicado 

aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica Dr. Geraldo Gomes 

de Azevedo, no município de Itapipoca, Ceará. RESULTADOS E DISCUSSÃO: (58%) eram 

do sexo feminino e (42%) do sexo masculino, com faixa etária de 14 a 17 anos. Quando 

questionados, pode-se observar que todos os alunos já tiveram informações, apenas (17%) já 

tinham estudado sobre a LVA. Os resultados obtidos revelaram que apenas 4% ouviram falar da 

doença na escola, enquanto a grande maioria dos alunos ouviu falar da LVA através de outros 

meios como: agente de saúde (38%), televisão (25%), rádio (17%) e comunidade (17%). 96% dos 

alunos desconhecem a forma de transmissão da LVA. CONCLUSÃO: Podemos concluir que a 

comunidade que recebe informações sobre parasitoses como a LVA, através da escola, de um 

agente de saúde ou mesmo pelo rádio, televisão e internet, obtêm ferramentas para a prática de 

ações corretas e propagam a informação, melhorando assim a saúde e a qualidade de vida daquela 

comunidade. 
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CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: INVESTIGAÇÃO SOBRE A APLICABILIDADE 

DAS AÇÕES DE CONTROLE NEOPLÁSICO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

 

Rayele Pricila Moreira dos Santos; Janara Cristina de Oliveira Soares; Jessyca Layara de Morais 

França; Keyla Caroline dos Santos Meneses; Raiza de Lima Brito; Samara Sousa Vasconcelos 

Gouveia. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: layarafranca@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Câncer (CA) é um grave problema de saúde pública e tem sido foco das 

ações de controle do Ministério da Saúde a fim de garantir a assistência integral, abrangendo a 

tríade promoção, prevenção e recuperação da saúde. No âmbito do cuidado com a mulher têm-se 

as ações de controle dos cânceres da mama e do colo do útero, já que essas neoplasias são as mais 

frequentes e estão entre as principais causas de morte entre esta população. O CA do colo do útero 

é o segundo tipo de neoplasia mais comum entre as mulheres, sendo responsável pela morte de 

230 mil delas por ano (WHO). Baixo nível socioeconômico e cultural, idade precoce de início da 

atividade sexual, múltiplos parceiros, multiparidade e tabagismo são fatores de risco para essa 

neoplasia (Silva et al, 2012). OBJETIVOS: Conhecer o programa de atenção básica voltado à 

prevenção do CA cérvico uterino, identificando o grau de conhecimento e de adesão das mulheres 

ao programa e verificando sua aplicabilidade na Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba. 

METODOLOGIA: Estudo transversal, no qual se realizou uma entrevista com 12 questões. As 

perguntas foram elaboradas de acordo com os critérios estabelecidos pelo protocolo de detecção 

precoce e prevenção ao CA de colo do útero da SMS de Porto Alegre (2007). Foram entrevistadas 

27 mulheres em maio de 2010, na referida instituição. O público alvo foi mulheres acima de 18 

anos, com vida sexual ativa, com comportamento de risco para DTS/AIDS, em situação de 

vulnerabilidade social, tabagistas e soropositivo ou imunodeprimidas. A pesquisa foi realizada 

após a permissão do responsável da instituição e às participantes foi garantido total sigilo com 

relação a sua identidade e as respostas colhidas no teste. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

idade média das participantes foi de 39,7. Destas, 21 eram casadas, 4 solteiras e 2 viúvas, sendo 

que 18 possuíam filhos, cuja quantidade variou de 4 a 5 crianças. O uso do preservativo durante 

a relação sexual é feito por apenas 4 das mulheres casadas, sendo que destas uma afirmou possuir 

parceiro soropositivo. Diante disso é possível afirmar que as mesmas oferecem condições 

favoráveis à infecção pelo HPV que é o principal agente causador do CA de colo do útero (Guarisi 

et al, 2004). Referente ao diagnóstico, apenas uma mulher apresentou resultado positivo, mas 

realizou o tratamento precoce impossibilitando a evolução do quadro. Nesse sentido, confirma-se 

a eficácia do exame citopatológico de rastreamento para detecção precoce. O tempo para a 

evolução de uma lesão de baixo grau para um carcinoma invasivo pode levar 10 a 15 anos, 

havendo tempo suficiente para detectar lesões percussoras no seu estado inicial (Tavares, 2007). 

CONCLUSÃO: A instituição oferece um programa de prevenção para o câncer do colo do útero, 

dando assistência humanizada às mulheres que a procuram. É necessário garantir a organização, 

a integralidade e a qualidade do programa de rastreamento, bem como do tratamento das pacientes 

e assim contribuir para a melhoria da qualidade de saúde da mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

310 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

DETECÇÃO DE BRUCELLA ABORTUS NO LEITE CRU CONSUMIDO EM BOM 

JESUS-PI: UM RISCO À SAÚDE PÚBLICA 

 

Samaramente Linda Rosaldo Ramos da Terra Nordestino; Maria Santos Oliveira; Raimunda 

Lúcia Pereira da Cruz; Helga Germana de Sousa Ribeiro; Antonio Augusto Nascimento Machado 

Júnior; Ney Rômulo de Oliveira Paula; Felicianna Clara Fonsêca Machado. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: samaramentelinda@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A brucelose é uma doença infecto-contagiosa que acomete o homem e os 

animais e é causada por bactérias do gênero Brucella spp. A infecção humana apresenta 

sintomatologia variada e inespecífica dificultando o diagnóstico, e fazem com que a enfermidade 

seja subdiagnosticada e subnotificada. Sua transmissão tem caráter geralmente ocupacional, 

atingindo veterinários, magarefes e tratadores. Os sinais mais comuns são febre, artralgia, dor de 

cabeça, fadiga e perda de peso. Entretanto, uma investigação detalhada do histórico, com 

informações sobre o consumo de alimentos de risco como leite cru e seus derivados, auxiliam no 

diagnóstico de casos suspeitos. Embora seja obrigatória a pasteurização do leite, não há em Bom 

Jesus usinas de beneficiamento, e o produto é distribuído no comércio informal sem passar por 

tratamento térmico. OBJETIVOS: Investigar a ocorrência de anticorpos de Brucella abortus no 

leite informalmente comercializado em Bom Jesus, sul do Estado do Piauí, a fim de avaliar os 

riscos de transmissão de brucelose pelo consumo deste leite na forma crua. METODOLOGIA: 

Adquiriram-se por compra sem informar tratar-se de pesquisa, 34 amostras de leite, em diferentes 

pontos de venda, de agosto de 2012 a abril de 2013. As amostras foram encaminhadas em garrafas 

estéreis e caixas isotérmicas, para o Laboratório de Controle Microbiológico dos Alimentos – 

UFPI/CPCE. A pesquisa de anticorpos foi realizada pelo teste do anel do leite (TAL), mantendo-

se o leite em geladeira por 24h. Em seguida, leite e antígeno foram mantidos à temperatura 

ambiente por 30 min e, posteriormente transferiram-se assepticamente 1 mL para tubos estéreis. 

Adicionaram-se então, 30 μL do antígeno, e após 1h de incubação em estufa B.O.D. a 37°C, 

efetuou-se a leitura. Consideraram-se positivos, os tubos em que houve formação de anel azul e 

coluna branca. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Das 34 amostras, 11,76% (4/34) apresentaram 

reação positiva para brucelose, enquanto em 88,24% (30/34), não houve detecção de anticorpos 

contra B. abortus. Estes resultados indicam a ocorrência de brucelose nos rebanhos, portanto 

sugere-se a intensificação da fiscalização, como forma de prevenir o contágio de humanos. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que o consumo de leite cru expõe a população do município ao risco 

de infecção por B. abortus e devem ser adotadas medidas preventivas adequadas, para o 

atendimento da legislação que obriga a pasteurização do leite. 
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ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO DOMICILIARES PARA A OCORRÊNCIA DE 

QUEDAS EM IDOSOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Sandra Maria Ponte Ribeiro; Mirella Hanna Rios Sousa; José Carlos Araújo Fontenele; Rafaela 

Aguiar; Maria do Patrocinio Barros Neta; Sangela de Souza Melo; Erika de Vasconcelos 

Barbalhos. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: sandra.mpr.2012@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A atenção para as questões de saúde no envelhecimento tem crescido nas 

últimas décadas em virtude do aumento da longevidade da população mundial. A queda tem 

grande impacto na vida do idoso no que se refere às atividades da vida diária. A Fisioterapia, 

ajuda para que os idosos consigam superar as constantes ameaças ao seu equilíbrio, não só 

melhorando suas capacidades funcionais como também lhes conscientizando de suas limitações, 

e sugerido algumas alterações em seus lares para lhes conferirem maior segurança, para que não 

sofram as quedas. OBJETIVOS: Descrever a experiência sobre a análise dos fatores de risco 

predominantes no domicílio de idosos que são atendidos pelo Centro de Saúde da Família (CSF) 

localizado no bairro do Junco, em Sobral-CE. METODOLOGIA: A atividade foi realizada no 

mês de abril de 2012, por meio de visitas domiciliares a 16 idosas atendidas pelo CSF referido, 

durante o estágio da disciplina de Saúde Coletiva, do curso de Fisioterapia das Faculdades INTA. 

As idosas apresentaram faixa etária de 50 a 65 anos e todas eram do sexo feminino. Foi realizada 

uma inspeção geral do domicílio de cada idosa para buscar detectar a presença de fatores de riscos 

ambientais no domicílio para a ocorrência de quedas. Em seguida foi realizado um momento de 

educação em saúde sobre prevenção de quedas com as participantes. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Observa-se que os principais fatores de risco ambientais encontrados na 

residência das idosas foram piso escorregadio, calçados inadequados e degraus na soleira das 

portas. A maioria das quedas ocorre no ambiente doméstico, devido a fatores extrínsecos, cujos 

locais de maior frequência são as escadarias, o quarto, a sala e o banheiro. O domicílio de um 

idoso deve ser livre de obstáculos que possam provocar escorregões e/ou tropeções. É preciso 

estar claro que a queda é um evento real na vida do idoso e traz a ele consequências 

potencialmente incapacitantes. Para minimizar os danos provocados por quedas, torna-se 

necessário investir em campanhas que envolvam a prevenção destes acidentes. CONCLUSÃO: 

A queda é um evento de causa multifatorial, com fatores intrínsecos e extrínsecos relacionados, 

de alta complexidade terapêutica e de difícil prevenção, exigindo dessa forma uma abordagem 

multidisciplinar e uma assistência contínua para o idoso. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE CARDIOVASCULAR COM TRABALHADORES DA 

INDÚSTRIA CALÇADISTA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Shirley Irineu de Sousa; Jane Márcia Ferreira Feitosa; Francisco Elinaldo Santiago Bastos; 

Gleicikelly Paulo de Oliveira; Ana Raquel Teixeira Vasconcelos; Maria Gabriela Miranda 

Fontenele; Keila Maria de Azevedo Ponte. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: xirlinha10@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: Segundo, a Organização Mundial de Saúde (OMS), as 

doenças cardiovasculares (DCV) são responsáveis pelas causas de mortes há mais de três décadas. 

Isso se dá por diferentes motivos, sendo eles: obesidade, pressão arterial elevada, alimentação de 

baixa qualidade e um dos mais importantes que é o sedentarismo (CANOVA, 2010). 

OBJETIVOS: Relatar a experiência de acadêmicos do projeto Cuidadores do Coração numa 

intervenção em uma indústria calçadista. METODOLOGIA: Este estudo trata-se de um relato 

de experiência desenvolvido a partir de uma intervenção em saúde realizada em uma indústria 

calçadista situada em Sobral – Ceará, nos dias 15 a 19 de abril de 2013, em apoio a “Semana da 

Saúde” promovida pela referida empresa que convidou colaboradores de vários cursos da saúde. 

Entre eles os acadêmicos e professores do Projeto de Extensão e Pesquisa “Cuidadores do 

Coração” do curso de Enfermagem das Faculdades INTA. Participaram do estudo funcionários 

da empresa dos três turnos de trabalho (matutino, diurno e noturno). Para atender a demanda 

formaram-se grupos com uma média de cinco discentes em cada turno. E dividiram-se na 

execução das seguintes atividades Identificação do cartão de trabalho de cada participante, 

aferição da pressão arterial, verificação do peso, relação cintura quadril (RCQ) e anotações dos 

resultados em um formulário previamente elaborado com uma tabela que continha os valores 

normais de cada medida mensurada. Também havia um discente responsável apenas por entregar 

uma via do formulário para o participante e esclarecer como cada medida antropométrica está 

relacionada à gênese do adoecimento cardiovascular. Buscando com isso elucidar os principais 

questionamentos levantados após leitura do formulário. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

resultados obtidos apontam que entre os homens os níveis pressóricos estiveram acima do 

preconizado, eles revelam que a razão para isso é a ingestão inadequada de sal. Enquanto que nas 

mulheres o índice com maior alteração foi a Relação Cintura Quadril, as mesmas dizem 

desconhecer esse fator de risco de adoecimento cardiovascular. Dentro deste contexto pudemos 

intervir orientando as medidas preventivas que ao serem adotadas reduzem os riscos. Com tudo 

espera-se que os profissionais da empresa de calçados permaneçam com o mesmo empenho para 

mudança dos seus hábitos para viver de forma mais saudável depois do momento de intervenção. 

CONCLUSÃO: Considera-se que foi de fundamental importância por parte dos acadêmicos de 

enfermagem realizar essa ação, pois a enfermagem é  uma ciência e arte de cuidar dos indivíduos, 

e esse é nosso papel, haja a grande necessidade tanto da enfermagem bem como os outros 

profissionais da área da saúde atuar em empresas de grande número de funcionários, como a que 

nós realizamos essa ação, e sejam oferecidas orientações que promovam melhorias no estilo de 

vida desses profissionais. 
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INTERVENÇÃO FAMILIAR A UMA PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL: 

ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL 

 

Thayssa Macedo Rodrigues; Raissa Mont\'alverne Barreto; Maria Angelúcia Silveira Brandão; 

Flávia Vasconcelos Teixeira; Juliana Veras Araújo Pinto; Jocielma dos Santos de Mesquita; 

Maria da Conceição Coelho Brito. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: thayssamacedo1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A paralisia cerebral (PC) ou encefalopatia crônica não progressiva da infância 

é decorrente de lesão estática, ocorrida no período pré, peri ou pós-natal, que afeta o sistema 

nervoso central em fase de maturação estrutural e funcional (MADEIRA; CARVALHO, 2009). 

OBJETIVOS: Desenvolver uma assistência multiprofissional a uma paciente com Paralisia 

Cerebral no contexto familiar. METODOLOGIA: Estudo exploratório-descritivo de caráter 

qualitativo do tipo estudo de caso. O estudo foi realizado com uma paciente com paralisia cerebral 

assistida por um Centro de Saúde da Família-CSF, de Sobral-CE, entre os meses de abril e maio 

de 2013. As informações foram obtidas por meio de entrevistas na abordagem a família, 

observação participante, e análise do prontuário. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A abordagem 

familiar se deu em três momentos: o primeiro, com auxílio da Agente Comunitária de Saúde-

ACS, foi possível uma aproximação da família, destacando os benefícios que a intervenção, foco 

do estudo, iria trazer para todos. Neste momento também foi possível analisar a situação na qual 

se encontrava a paciente, e os cuidados prestados a ela. Foi realizada durante todo o decorrer do 

estudo observações do bairro, e do ambiente em que vive a família, para que se pudessem analisar 

as condições sócio-econômicas e culturais dos mesmos, e as repercussões na saúde da família. O 

segundo momento teve a presença da nutricionista e fisioterapeutas atuantes no CSF. Esses 

profissionais deram orientações que proporcionassem o conforto tanto da família como da 

paciente. A nutricionista fez a avaliação nutricional da paciente e uma dietoterapia, e a 

fisioterapeuta deu orientações para a cuidadora sobre alguns exercícios que auxiliariam na melhor 

qualidade de vida da paciente. Já o terceiro momento teve a presença de uma psicóloga, 

enfermeira e terapeuta ocupacional. Foi essencial a presença desses profissionais, pois puderam 

proporcionar um suporte emocional e psicológico para a família, além de darem outros 

encaminhamentos: solicitação de exames laboratoriais para a paciente; cadeira de rodas adaptada 

e cama hospitalar adaptada. Nas visitas verificou-se certa resistência da família em aceitar 

algumas orientações dos profissionais e percebeu-se também, falha da ACS, em fazer a ligação 

entre a família e o CSF. CONCLUSÃO: Com o plano de intervenção constatou-se a importância 

do trabalho multiprofissional que requer compromisso e responsabilidade com a população 

assistida na atenção primária. As contribuições que esse estudo pode trazer para o 

aperfeiçoamento pessoal e profissional dos acadêmicos de enfermagem e profissionais da área, 

por meio de subsídios que podem enriquecer e atualizar suas práticas na promoção da saúde. 

REFERÊNCIA: MADEIRA, E. A. A.; CARVALHO, S. G. Paralisia cerebral e fatores de risco 

ao desenvolvimento motor: uma revisão teórica. Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do 

Desenvolvimento, São Paulo, v. 9, n. 1, p.142-163, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

314 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

DESAFIOS PARA O ESTÁGIO EM PSICOLOGIA NO SUS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Edna de Brito Amaral; Rafaela Silva Ferreira; João Paulo Sales Macedo. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: ednabamaral@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Ao se estudar a saúde pública, mas especificamente os trabalhos em prol da 

consolidação do SUS encontram-se vários entraves, como falta de compromisso e profissionais 

que não produzem uma práxis visando à saúde. Pontos estes também percebidos na inserção do 

psicólogo no SUS, mas especificamente quando se inserem na atenção básica, pois encontram 

como entraves: à formação deficitária, uma visão de atuação baseada no modelo clínico 

tradicional. Assim pontua-se que nossa atuação deve pautar-se na promoção da saúde da 

população, assim sendo a prática do profissional deve preconizar-se em um enfoque mais coletivo 

e social para atuar na saúde pública OBJETIVOS: O estágio na UBS deu-se por interesses 

pessoais de conhecer como funciona a atuação o psicólogo na saúde coletiva, mais 

especificamente ligada ao programa de Estratégia Saúde da Família, vendo neste uma 

oportunidade de discutir os aportes teóricos que fundamentam nossa prática nas políticas de 

saúde, bem como ter a possibilidade de atuar frente à ESF contribuindo com os processos de 

trabalho da equipe e também ter a possibilidade de estar contribuindo para fortalecer o vínculo da 

população ao serviço de saúde METODOLOGIA: Inserimo-nos no território entre os meses de 

agosto a novembro de 2011 durante o Estágio Profissional II, para realizarmos o acompanhamento 

continuado segundo o mapeamento realizado no Estagio Profissional I. Propomos para a equipe 

de saúde da família: acompanhamento através de visitas domiciliares, acolhimento no posto de 

saúde e facilitação de grupos: como grávidas, idosos e adolescentes RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Com o estágio percebeu-se que a inserção do psicólogo na ESF vem a promover 

uma ampliação do conhecimento de como atuar na saúde. Porém muitas vezes as equipes não 

compreendiam o trabalho do psicólogo e reduziam nossa atuação ao atendimento clínico 

tradicional. Outro desafio foi à consolidação do trabalho com os grupos, pois apesar de 

avançarmos na vinculação dos usuários, a nossa proposta de trabalho era muitas vezes boicotado. 

Podemos perceber que o estágio na saúde traz muitas possibilidades de realização do trabalho, 

pois mesmo que seja em um acolhimento no posto o usuário nos despontava a importância de um 

escuta qualificado ou mesmo a possibilidade de uma vinculação ao serviço, passando de uma 

simples procura ao médico para uma maior percepção do que o usuário tem direito na saúde 

CONCLUSÃO: Assim sendo pode-se dizer que apesar dos desafios e limitações encontrados 

durante o período de estágio tivemos a oportunidade de pensarmos o quanto essas experiências 

foram importantes para a compreensão de nossa inserção no campo profissional. É válido 

acrescentar que a experiência de estágio nós fez refletir que nossa formação encontra-se ainda 

deficitária para atuar no campo que é saúde. Outro ponto que podemos refletir foi o quanto 

podemos ser necessários na disseminação do conhecimento da atuação na saúde para estudantes 

e como podemos contribuir para a conscientização dos usuários para a realidade dos seus direitos. 
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INDICANTES SOCIAIS E DA SAÚDE DE IDOSOS NO ESPAÇO DA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

Caroline Pires de Sousa; Keila Maria Gonçalves da Silveira Fortes; Maria do Socorro Silva 

Alencar; Joanne Lwouyse Silva Rodrigues; Romildo Wilson Costa Torres Junior; Susy Érika de 

Lima Barros; Ianamara Seabra Borges. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: keilafortes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente, as nações que até há pouco tempo eram denominadas “jovens”, 

entre as quais o Brasil, já não ostentam esse adjetivo sem algumas considerações. 

Simultaneamente, cresce a pressão dos jovens para ocupar seu lugar na sociedade e também o 

número de pessoas idosas que se sentem excluídas da sociedade. Esse contexto suscita uma série 

de questionamentos, na linha de identificação dos fatores que o provocaram e os desafios 

presentes e futuros. OBJETIVOS: Esta pesquisa tem como objetivo conhecer as condições de 

saúde de pessoas idosas atendidas em uma área da Saúde da Família em Teresina. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, de delineamento transversal, no período de agosto a 

outubro de 2011, em uma área de cobertura da Estratégia Saúde da Família, com uma amostra de 

40 idosos, do gênero feminino e masculino, atendidos na Unidade Básica de Saúde dessa área. A 

coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de formulário composto por três itens: aspectos 

sociodemográficos, caracteres sobre fragilidades e caracteres sobre a capacidade funcional. Os 

dados foram registrados em planilhas do programa Microsoft Office Excel 2007 e sujeitos a 

análise estatística pelo programa SPSS em tabelas de frequencia simples e percentual. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Identificou-se o seguinte perfil sociodemográfico: população 

idosa com média etária de 68,8 anos, prevalência do gênero feminino em todas as idades, 52,5% 

da amostra era de casados, a baixa escolaridade predominou,30% relataram não saber ler e 

escrever e a proporção de idosos aposentados e pensionistas foi de 62,5%,a maior parcela recebe 

um (1) salário mínimo mensal. Quanto aos aspectos de fragilidade ou processo de fragilização, 

40 % dos idosos referiram um a dois tipos de patologias, principalmente diabetes mellitus e 

doenças cardiovasculares (tendo na hipertensão arterial, o principal fator de risco). Em relação 

aos hábitos de vida, 80% mencionaram não fumar, 75% afirmaram não ser etilistas, enquanto, 

70% disseram fazer algum tipo de atividade física. A autopercepção do idoso (a) sobre seu estado 

saúde foi categorizada em “bom” e “regular”, com percentuais de 42,5% cada. Do total, 47,5% 

relataram ser “melhor” a sua situação de saúde quando comparada a de outros idosos. O número 

de internações, pelo menos uma vez, no ano anterior, foi dito por 27,5% da amostra e o percentual 

que afirmou ter sofrido queda no ano anterior foi de 22,5%. Em relação à capacidade funcional, 

97,1% dos idosos apresentaram independência para ABVDs e 47,5% apresentaram 

comprometimento para as AIVDs. Pondera-se, a partir deste quadro, que os estudados estavam 

na classificação de idosos jovens, com situação conjugal estáv CONCLUSÃO: Apesar dessas 

limitações decorrentes de algumas doenças crônicas não transmissíveis, as pessoas idosas dessa 

área, apresentaram certa autonomia e independência compatíveis ao processo de envelhecimento 

ativo e saudável, nessa fase etária, como preveem as diretrizes da Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa. 
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EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NO GRUPO “ADOLESCER”: 

DIALOGANDO ACERCA DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA COM BASE NO 

CIRCULO DE CULTURA DE PAULO FREIRE 

 

Mayara Nascimento de Vasconcelos; Gislanny Rodrigues Oliveira; Leidy Dayane Paiva de 

Abreu; Glícia Mesquita Martiniano Mendonça; Maria Adelane Monteiro da Silva; Ana Cristina 

Andrade. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: mayaravasconcelos92@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Muitos adolescentes têm o início precoce da vida sexual, levando a uma 

gravidez indesejada, que pode ser entendida como fator de risco para esse público. A relevância 

de realizarmos um relato dessa experiência advém do fato de visualizarmos os desafios impostos 

ao serviço e as metas para uma melhor qualidade da prestação de serviços para os adolescentes 

da comunidade, através da educação e saúde. OBJETIVOS: Relatar a vivência de acadêmicos 

de enfermagem, a partir de abordagens educativas com o “Grupo Adolescer”, acerca da gravidez 

na adolescência, utilizando os Círculos de Cultura de Paulo Freire. METODOLOGIA: A 

experiência ocorreu em outubro de 2012, acadêmicos de enfermagem da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú, com adolescentes da escola Padre Osvaldo Chaves do bairro Dom Expedito, 

Sobral – Ceará, que fazem parte do “Grupo Adolescer” que acontece no centro de Saúde da 

Família Maria Eglantine Pontes Guimarães do bairro supracitado, facilitado pelos profissionais 

de saúde, duas enfermeiras, uma terapeuta ocupacional e uma agente comunitária de saúde. Os 

encontros acontecem nos horários livres das aulas, semanalmente, às sextas-feiras, 13 horas. Os 

adolescentes vão acompanhados dos profissionais da escola, professora de biologia e o 

coordenador pedagógico. Realizamos três encontros com utilização da observação participante e 

diário de campo. Os encontros foram planejados com base nos “Círculos de Cultura” de Paulo 

Freire. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No primeiro momento conhecemos o grupo, tivemos 

uma conversa prévia com os adolescentes, para descoberta do universo vocabular. No segundo 

encontro utilizamos palavras geradoras extraídas do universo vocabular, dinâmicas e situações 

problemas. As palavras escolhidas estão voltadas a gravidez na adolescência. No encontro 

seguinte houve uma discussão de situações problemas acerca da gravidez na adolescência. Todos 

relataram conhecer e conviver com adolescentes que estavam grávidas ou que já estiveram. 

Mencionaram que a falta de diálogo com os pais e a não utilização dos métodos contraceptivos 

podem levar uma gestação. Os participantes ainda mencionaram que há uma falta de 

responsabilidade dos adolescentes em especial os meninos que não aceitando a paternidade. Os 

adolescentes receberam, de forma positiva as atividades propostas, Observamos que a temática 

abordada faz parte da realidade e convívio dos participantes, então aliamos informação e 

proporcionamos o esclarecimento de dúvidas com relação à gravidez na adolescência, abrindo 

espaço para o diálogo e contribuir para a reflexão crítica acerca do assunto. CONCLUSÃO: A 

vivência trouxe uma somatória de experiências no âmbito do ensino e pesquisa, nos 

proporcionando o envolvimento com o grupo e com profissionais de outros setores, contribuindo 

para interdisciplinaridade na formação e atuação em enfermagem. 
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AVALIAÇÃO DOS CASOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA – PIAUÍ, 

ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2012 

 

Mickael de Souza; José Alex da Silva Cunha; Etielle Barroso de Andrade; Sabrina de Freitas 

Moreira; Ana Rebeca de Britto Vaz de Carvalho Costa; Amanda Rodrigues de Aguiar; Kerly 

Rocha Lima. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: mickael_souzah@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Dentre os estados brasileiros, o Piauí vem se destacando por apresentar um 

perfil de risco médio (180 casos/100 mil hab.) e registros da doença em cerca de 75% dos 

municípios. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde do Piauí (SESAPI), em 2011 

foram notificados seis mil casos de dengue em todo o estado, no qual o município de Parnaíba se 

destaca entre as três cidades com maiores incidências da doença. OBJETIVOS: O presente 

trabalho tem por objetivo avaliar os casos de dengue no município de Parnaíba-PI entre os anos 

de 2010 e 2012. METODOLOGIA: O estudo é do tipo ecológico e exploratório, na qual foram 

utilizados dados secundários de notificação da dengue referentes aos anos de 2010 a 2012. O 

número de casos notificados foi obtido junto ao Sistema de Informação de Agravos e Notificação 

– SINAN e os dados referentes à precipitação mensal, foram colhidos junto à Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Para tratamento dos dados, inicialmente, foi realizada uma 

análise exploratória para reconhecimento das variáveis, e posteriormente foi realizada uma análise 

de correlação de Spearman para testar a associação entre a incidência e a pluviosidade em cada 

ano. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi observado um crescimento contínuo entre os anos 

comparados, sendo o ano de 2010 com o menor número de casos (12 casos), seguidos de 2011 

(387 casos) e 2012 (767 casos). De acordo com dados pluviométricos, a cidade de Parnaíba 

apresenta uma média anual de 755,3 mm, contudo, se observa uma variação nas taxas de 

precipitação entre os anos. O ano de 2011 apresentou a maior taxa de precipitação (1.102,2 mm), 

sendo positivamente correlacionada com a incidência da dengue (r=0.9233, pCONCLUSÃO: Fica 

evidente aqui a influência das taxas de precipitação no aumento progressivo dos números de casos 

de dengue em Parnaíba, sendo observado um aumento acentuado dos casos de 2010 para 2012. 

Assim, é necessária maior mobilização da população e das autoridades para eliminação dos 

criadouros principalmente no período chuvoso. 
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O CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE FOTOTERAPIA: 

REVISÃO SISTEMÁTICA. 

 

Morgana Maria da Silva Lima; Armano Lennon Gomes de Sousa; Silvana Santiago da Rocha. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

 

INTRODUÇÃO: A icterícia é uma das alterações mais frequentes tanto em recém-nascidos a 

termo (RNTs) quanto prematuros (RNPTs). Segundo pesquisas, 60 a 70% RNTs e 80 a 90% 

RNPTs desenvolvem a icterícia, cor amarelada da pele, considerado o achado clínico mais 

evidente da hiperbilirrubinemia no plasma que é notado quando os níveis séricos de bilirrubina 

total encontram-se acima de 5-7mg/dl. A icterícia neonatal é classificada em fisiológica e 

patológica, sendo considerada fisiológica quando o aumento da bilirrubina atinge 7mg/dl durante 

a primeira semana de vida, e patológica quando visível nas primeiras 36 horas, e com um aumento 

total maior que 5mg/dl. As formas de tratamento da icterícia incluem fototerapia, a exsanguineo 

transfusão e a utilização de drogas capazes de acelerar o metabolismo e a excreção da bilirrubina. 

Fototerapia é o tratamento mais utilizado na hiperbilirrubinemia do recém-nascido (RN), isso se 

deve ao fato de ser um método não invasivo e de alto impacto na diminuição dos níveis de 

bilirrubinas plasmáticas, não havendo restrições quanto à maturidade do RN, da presença ou não 

de hemólise ou do grau de pigmentação cutânea. OBJETIVOS: Realizar um levantamento 

bibliografico do conhecimento produzido pela enfermagem sobre o uso da fototerapia no 

tratamento da hiperbilirrubinemia, em neonatos. METODOLOGIA: Estudo de revisão 

sistemática, realizado por meio de levantamento da produção nacional dos últimos 10 anos sobre 

uso da fototerapia em neonatos com hiperbilirrubinemia, nas bases de dados bibliográficos: 

LILACS, MEDLINE e SciELO. Forem utilizados como descritores: Fototerapia, enfermagem 

neonatal RESULTADOS E DISCUSSÃO: Conforme critérios pré-estabelecidos, 6 artigos 

foram selecionados que serviram de base para este trabalho. Observou-se que há uma grande 

lacuna na literatura sobre a temática. Identificou-se que alguns profissionais do nível médio não 

citaram a irradiância e o espectro da luz como fatores que interferem na eficácia desta terapêutica. 

A importância da avaliação do estado de hidratação do RN em fototerapia se dá devido ao risco 

que o mesmo tem em desenvolver desidratação, em consequência da diarreia, além das perdas 

insensíveis de água. A maioria dos profissionais relatou observar a frequência, o aspecto e a 

quantidade das eliminações, embora não citem o aumento da oferta hídrica para repor tais perdas. 

CONCLUSÃO: O uso inadequado dessa tecnologia expõe o RN a exames laboratoriais 

desnecessários, prolonga seu período de hospitalização e interfere na relação mãe-bebê. É 

importante ressaltar que o conhecimento dos profissionais de Enfermagem sobre os mecanismos 

de ação de qualquer tratamento a ser administrado, pode melhorar a eficiência da terapêutica 

usada, diminuindo tempo de hospitalização e consequentemente recursos gastos. 
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ANÁLISE DOS FATORES QUE INTERFEREM NO SURGIMENTO DE 

VULVOVAGINITES EM MULHERES ATENDIDAS NA UBS VOLTA REDONDA NO 

MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA. 

 

Nivia Cristiane Ferreira; Jorlandia Maria Ferreira; Cristiani Magalhães de Brito; Jéssica Mykaella 

Ferreira Feitosa. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: niviacristianny@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As vulvovaginites se constituem como um problema de saúde pública, devido 

à sua alta incidência em mulheres em idade reprodutiva e sexualmente ativas, devido ao fato de 

serem um dos motivos mais comuns que as levam a procurar os serviços de saúde. Além do 

desconforto causado à usuária dos serviços de saúde, especialmente dos serviços de enfermagem, 

o estudo das vulvovaginites se torna de grande importância devido às complicações relacionadas 

à infecção, como a ascensão dos agentes para o trato genital superior, ocasionando a doença 

inflamatória pélvica, esterilidade, infertilidade, complicações no pós-operatório e aumento da 

morbidade perinatal. OBJETIVOS: O presente estudo teve como finalidade analisar os fatores 

que interferem no surgimento de vulvovaginites em mulheres atendidas na Unidade Básica de 

Saúde Volta Redonda do município de Caxias-MA. METODOLOGIA: A pesquisa foi do tipo 

descritivo-exploratória e trabalhou-se com questões de natureza quantitativa da problemática da 

análise dos fatores que interferem no surgimento de vulvovaginites em mulheres atendidas na 

Unidade Básica de Saúde Volta Redonda do município de Caxias-MA. A coleta dos dados ocorreu 

nos meses de fevereiro e março do ano de 2012. A população alvo desta pesquisa foram 52 

mulheres, o equivalente a, aproximadamente, 50% +1 do total das mulheres atendidas nos meses 

da coleta de dados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com os achados nesta pesquisa, 

a faixa etária de 15 a 20 anos foi mais significativa (38%). O percentual de mulheres com renda 

familiar de até 1 salário corresponde a 84%. Com relação ao estado civil, 29% afirma viver em 

união estável. 31% afirmaram ser casadas e 36% solteira. 29% afirmaram ter cursado o ensino 

fundamental incompleto, 11% cursaram o ensino fundamental completo, 23% cursaram o ensino 

médio incompleto, 29% tinham ensino médio completo. Os sintomas apresentados pelas mulheres 

foram leucorréia (64%), prurido (56%), dor pélvica (35%), odor fétido (17%), dispareunia (12%) 

e disúria (12%). Com relação ao tipo de vulvovaginite, 37% das mulheres foram diagnosticadas 

com candidíase, 12% vaginose bacteriana e 6% com tricomoniase. Pode-se observar nesta 

pesquisa que há números bastante elevados de mulheres com práticas que podem levá-las a 

adquirir uma vulvovaginite, como o uso de sabonete íntimo (56%), o uso de roupas sintéticas 

(44%), depilação total com frequência 69%), uso de absorventes internos (21%) e uso de 

absorventes com aroma (21%). CONCLUSÃO: Por todos os aspectos mencionados, observamos 

que as vulvovaginites se constituem como um sério problema de saúde pública que deve ser 

controlado, pois afeta diretamente na qualidade de vida das mulheres. Portanto, há uma 

necessidade de desenvolver ações de saúde direcionadas à avaliação de comportamentos de risco 

e mudanças no estilo de vida, visando, dessa forma, a prevenção de infecção genital, trazendo 

melhorias na qualidade de vida das mulheres acometidas pelas vulvovaginites. 
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COMPARATIVO ENTRE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE PRÉ – ESCOLARES 

E ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NO SEXTO MÊS 

 

Priscila Veras Santos; Nathália Coelho Soares; Maria Edna Rodrigues de Lima; Misterly Rabelo 

de Oliveira Silva; Isabela Bastos Jácome de Souza; Márcia Maria Chaves de Melo; Líndia 

Kalliana da Costa Araújo Alves Carvalho. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: priscilaveras@ig.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A amamentação oferece inúmeros benefícios para a saúde da criança, sendo a 

melhor maneira capaz de promover seu desenvolvimento integral, pois o leite materno fornece os 

nutrientes necessários para a criança iniciar uma vida saudável. OBJETIVOS: O presente estudo 

objetivou verificar a existência de diferenciais entre as medidas antropométricas atuais e o 

aleitamento materno exclusivo no sexto mês em pré-escolares. METODOLOGIA: Trata-se de 

um estudo transversal, descritivo e quantitativo com obtenção de dados primários em uma creche 

municipal, amostra de 52 participantes que aderiram livremente ao estudo. Os dados foram 

coletados em formulário contendo perguntas fechadas e analisados no SPSS versão 13.0. Adotou-

se parâmetros da OMS para definição do aleitamento e dos índices antropométricos utilizados, 

P/I, IMC/I e A/I. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Obteve-se como resultados, uma maior 

ocorrência do aleitamento materno, 51,92%. O aleitamento materno exclusivo mínimo de seis 

meses, foi de 42,31%. Verificou-se adequação das medidas antropométricas para todos os pré-

escolares que tiveram aleitamento materno exclusivo no sexto mês para os índices P/I e IMC/I e 

para a grande maioria para o índice A/I (95,45%). Comparando o IMC/I e duração do aleitamento 

materno, os valores mostraram uma maior frequência quando sua duração foi de quatro, seis, 12, 

18 e 24 meses e mais, sem discriminar o tipo de aleitamento. CONCLUSÃO: Notou-se uma 

relação positiva entre tipo e duração do aleitamento materno e as medidas antropométricas, 

mesmo assim e diante dos diversos estudos semelhantes realizados anteriormente, que reforçam 

esta relação, cabe lembrar que nos resultados gerados pela amostra pequena, os valores 

encontrados não alcançaram diferenças estatísticas quando correlacionados. 
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PROMOVENDO A SAÚDE MATERNO INFANTIL ATRAVÉS DA VISITA 

DOMICILIAR PUERPERAL DO ENFERMEIRO. 

 

Renalidangela Gomes Vasconcelos; Anderlane Sara de Sousa Paiva; Maria Aline Alves Pereira; 

Karine Martins Nobre; Rosalice Araújo de Sousa; Luciana Maria Monte Gonzaga; Danielle 

D’Ávila Siqueira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: thaisgomesvasconcelos@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Na visita domiciliar puerperal o enfermeiro deverá avaliar as condições de 

saúde da mulher e do recém-nascido e planejar a assistência com visitas à promoção da saúde mãe 

e filho. O enfermeiro possui um papel fundamental, e deve ocupar o seu espaço com visibilidade 

para que ocorram mudanças para a humanização do cuidado no processo do nascimento. A 

humanização do cuidado está acondicionada a uma atitude de respeito à totalidade e subjetividade 

da mulher, em que o enfermeiro e os outros profissionais de saúde envolvidos compreendem a 

singularidade da experiência vivenciada, propiciando, permitindo e estimulando a participação 

ativa da mulher no processo. A humanização do cuidado permite que a mulher possa vivenciar de 

forma singular, segura e, tranquila o processo do nascimento, proporcionando um bem-estar e um 

estar melhor. OBJETIVOS: Analisar a produção científica a cerca da temática visita domiciliar 

puerperal realizada pelo enfermeiro para promoção da saúde materna e infantil. 

METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica qualitativa, para a coleta de dados foram selecionados 

artigos produzidos de 2002 a 2012, com a seguinte questão norteadora: Quais as produções 

científicas que tratam a visita domiciliar puerperal como instrumento efetivo da promoção da 

saúde materna e infantil? A análise da produção literária sobre visita domiciliar puerperal a partir 

da base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde permitiu a obtenção de treze artigos, sendo 

excluídos nove por não contemplarem aspectos relevantes à temática da pesquisa e quatro artigos 

que contemplam. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nos artigos examinados, fica evidente que 

a visita domiciliar constitui uma atividade utilizada com o intuito de subsidiar a intervenção no 

processo saúde doença de indivíduos ou no planejamento de ações visando a promoção da saúde 

da coletividade. Os resultados da pesquisa demonstraram que as visitas domiciliares se constituem 

como experiências positivas. Na maioria dos artigos se evidencia que houve algum aprendizado 

a respeito do período puerperal durante a visita, dentre os quais foram citados informações sobre 

a amamentação, higiene e sobre cuidados com o bebê, em especial. CONCLUSÃO: A visita 

domiciliar à puérpera deve ser cercado de cuidados tendo o enfermeiro o papel de conduzi-la com 

técnica, responsabilidade, de forma amigável e não-invasiva, buscando deixar a puérpera 

confortável e segura, observando processos físicos e psicológicos pelos quais a mulher passa. O 

domicílio é considerado um importante cenário para a extensão do cuidado de enfermagem, onde 

a enfermeira tem como objetivo primordial favorecer o bem-estar da puérpera, através do 

planejamento de cuidados, considerando sempre o atendimento de forma individualizada e 

mantendo-se alerta para discutir as eventuais dúvidas e preocupações vivenciadas ao longo do 

puerpério. É de fundamental importância que o enfermeiro adote uma postura acolhedora e se 

coloque disponível em atendê-las nesta fase da vida. 
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PROMOÇÃO EM SAÚDE: UM TRABALHO MULTIDISCIPLINAR EM CAMOCIM, 

CEARÁ. 

 

Rithianne Frota Carneiro; Lia Maristela da Silva Jacob; Zélia Maria de Sousa Araújo Santos; 

Verydianna Frota Carneiro; Maria Gabriella Viana Prado; Maria Suyane Brasil Linhares Sotero. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: rithiannefrota01@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os profissionais de saúde necessitam constantemente promover ações de 

prevenção e promoção à saúde. A escola é a área institucional privilegiada deste encontro da 

educação e da saúde: espaço para a convivência social e para o estabelecimento de relações 

favoráveis à promoção da saúde pelo viés de uma educação integral. O presente trabalho tem 

como finalidade direcionar ações de promoção em saúde no ambiente escolar, sendo um dos 

principais níveis de atuação da equipe multidisciplinar da UBS Valdemar de Alcântara. 

OBJETIVOS: Desenvolver e implementar ações de promoção de saúde nas escolas de educação 

infantil da rede municipal de Camocim - CE, com foco em saúde e educação ambiental. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa. As escolas 

participantes deste projeto de pesquisa foram as EEF Eduardo Normandia de Albuquerque e 

Isaura Freire Ferreira, totalizando 480 crianças, de ambos os sexos, entre 4 a 10 anos. Ao analisar 

os recentes atendimentos na UBS, observamos a alta incidências de enfermidades relacionadas 

com a ausência de higienização corporal e ambiental, bem como os distúrbios alimentares. A 

partir disso, sentimos a necessidade de intervir, através de ações preventivas. Vale ressaltar a 

parceria estabelecida entre os estudantes do curso técnico de enfermagem com a Estratégia de 

Saúde da Família auxiliando no diagnóstico da área adscrita da comunidade, onde se localizam 

as escolas, nas quais foram desenvolvidas as ações. Segue as diretrizes das Resoluções 196/96 do 

CNS/MS, sobre pesquisas envolvendo seres humanos, com a resolução 240/00 do COFEN que 

aprova o código de ética dos profissionais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com base nos 

atendimentos realizados na UBS Valdemar de Alcântara em Camocim-CE, observou-se que a 

demanda maior de crianças atendidas tinham como causas doenças totalmente previníveis com 

boas orientações de saúde, e através disso traçamos um possível diagnóstico destas crianças. Em 

primeiro lugar, ocorreu a sociabilidade, que reuniu horizontalmente os profissionais da gestão das 

escolas. Foram realizadas palestras com dinâmicas sobre conceitos básicos de saúde e sua relação 

com a escola. Ao longo das palestras e oficinas, desenvolvemos a capacidade de percepção de 

certas situações de saúde que os profissionais não detinham o devido conhecimento do que seria 

o correto e errado a se praticar. A melhor contribuição que a saúde poderia oferecer à educação 

reside na possibilidade de uma ação integrada e articulada, de maneira crítica e reflexiva, que 

possa significar oportunidade de atualização dos educadores, capacitando-os para a tarefa de 

ministrar o discurso sobre orientação à saúde de forma transversal e interdisciplinar. Na avaliação 

dos professores sobre a atuação do projeto foi possível identificar relatos sobre melhores 

condições de higiene. CONCLUSÃO: Incidentes mórbidos podem tornassem-se comuns, uma 

vez que nem escolar nem a família repassam as devidas orientações. Neste contexto, fica evidente 

a importância de educar, para garantir a saúde. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM UMA 

CAPITAL DO NORDESTE 

 

Robertha Vitoria da Silva Marinho; Raphael Lima Beraphael Lima Bemvindo; Bruno Gabriel 

Martins de Sousa; Otacílio Batista de Sousa Nétto; Marcoelli Silva de Moura.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: roberttavitoria@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A inserção da odontologia na Estratégia Saúde da Família (ESF) visou à 

reorientação do modelo assistencial em saúde bucal, buscando a integração das ações de 

promoção de saúde ao modelo assistencial cirúrgico-restaurador. OBJETIVOS: Traçar um perfil 

da saúde bucal na ESF do município de Teresina-PI com ênfase na temática da promoção de 

saúde. METODOLOGIA: Realizou-se um estudo observacional descritivo envolvendo 108 

cirurgiões-dentistas, com aplicação de um questionário estruturado sobre características 

profissionais, conhecimento e natureza das atividades de promoção de saúde desenvolvidas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados mostraram que 38,9% dos profissionais da rede 

foram contratados por concurso público específico, 75,9% possuem pós-graduação, e destes, 

40,2% em saúde coletiva e/ou saúde da família. Quanto à promoção de saúde, os cirurgiões-

dentistas reconhecem-na nas ações classicamente preventivas das doenças bucais, ao passo que 

as ações promocionais de saúde de natureza mais ampla são as menos realizadas por esses 

profissionais. CONCLUSÃO: A saúde bucal na ESF possui fragilidades institucionais e 

fortalezas na qualificação profissional, ao passo que no campo da promoção da saúde, encontra-

se em uma transição entre o modelo preventivo restrito e o modelo promocional mais amplo de 

conhecimentos e práticas. 
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APOIO MATRICIAL COMO DISPOSITIVO DO CUIDADO FISIOTERAPÊUTICO NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Sângela de Souza Melo; Mirella Hanna Rios de Souza; Erika de Vasconcelos Barbalho. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: souza200819@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O apoio matricial consiste em um arranjo organizacional do trabalho no setor 

da saúde cujo objetivo é ampliar o diálogo entre as diferentes categorias profissionais que formam 

uma unidade básica de saúde (UBS) por meio da prestação de uma assistência especializada. A 

crescente valorização do setor primário de atenção à saúde vem exigindo e estimulando o 

aprofundamento do conhecimento e entendimento da assistência prestada à população neste nível, 

para isso, o fisioterapeuta é um profissional que integra a equipe mínima proposta para a 

Estratégia Saúde da Família (ESF), e vem exercendo seu papel de matriciamento em apoio 

técnico, político e pedagógico a estas equipes de acordo com as necessidades locais de cada 

região. OBJETIVOS: Mostrar através de uma revisão integrativa a prática do matriciamento 

como dispositivo de consolidação do cuidado fisioterapêutico na atenção primária. 

METODOLOGIA: Foi desenvolvido no período de abril e maio de 2013, um levantamento 

bibliográfico na Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases de dados Literatura Latino-Americana 

em Ciências de Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando 

como palavras-chave fisioterapia, atenção primária e apoio matricial. Os critérios de inclusão 

foram os artigos publicados nos últimos 12 anos, em periódicos nacionais e internacionais, 

indexados nos bancos de dados selecionados, que abordassem as competências do fisioterapeuta 

na atenção básica e matriciamento. Foram excluídos trabalhos como teses, dissertações, livros e 

capítulos de livros, de modo a selecionar apenas publicações em periódicos indexados. Na 

operacionalização desta revisão, foram utilizadas as seguintes etapas: seleção da questão temática, 

estabelecimento dos critérios para a seleção da amostra, análise e interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao final, foram analisados 10 artigos, 

publicados em língua portuguesa, datados entre 2009 e 2013. As publicações selecionadas 

mostram que o papel matricial do fisioterapeuta está direcionado para a discussão de casos 

clínicos com os demais profissionais da UBS, para o fortalecimento dos atendimentos 

compartilhados com os demais profissionais, para a realização de visitas domiciliares, para 

fomentar a intersetorialidade, participar das reuniões de planejamento da equipe mínima, realizar 

seminários, discussões de textos e capacitações estimulando a criação de grupos operativos e, 

ainda, criar dispositivos de reinserção social da população nos territórios. CONCLUSÃO: 

Verificou-se que existe uma interface entre as atuações do fisioterapeuta e da equipe da ESF, 

colocando em evidência a necessidade de uma interação entre esses profissionais e suas atividades 

desenvolvidas, o que fortalece o conceito e consolida o apoio matricial do fisioterapeuta na 

atenção primária. 
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INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO PARA O DIAGNÓSTICO DA COMUNIDADE: 

PERCEPÇÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM 

 

Sibele Pontes Rocha; Maria Socorro Carneiro Linhares; Railane David Alves; Camila Martins 

Oliveira; Renara Maria Bandeira Vieira Araújo; Jade Maria Albuquerque de Oliveira; Gerciara 

Barbosa Palácio. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: sibelepontes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A integração do ensino-serviço visa o trabalho coletivo, pactuado e integrado, 

de estudantes e professores dos cursos de formação na área da saúde com trabalhadores que 

compõem as equipes dos serviços de saúde na busca da qualidade de atenção à saúde individual 

e coletiva e à qualidade da formação profissional. Esta integração possibilita aos estudantes de 

enfermagem uma maior inserção na Atenção Primária à Saúde, o que lhes permite compreender 

os determinantes do processo saúde-doença, a importância das medidas de promoção da saúde, 

avaliação do estado da comunidade quanto ao ambiente social, físico e biológico. Assim, a 

integração ensino-serviço é de grande relevância para o entendimento e elaboração do diagnóstico 

de saúde de uma comunidade. OBJETIVOS: Relatar experiência de integração ensino-serviço 

para a realização do diagnóstico de saúde da comunidade de um bairro de Sobral, no estado do 

Ceará. METODOLOGIA: Estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa, do tipo 

relato de experiência, desenvolvido no período de outubro a novembro do ano de 2012 no bairro 

Campo dos Velhos em Sobral- CE. A coleta de informações se deu por meio de entrevistas com 

informantes-chave e com profissionais de saúde do Centro de Saúde da Família (CSF), visitas 

domiciliares; análise de dados dos Sistemas de Informação em Saúde; territorialização e 

observação da dinâmica social do bairro. O estudo respeitou os princípios bioéticos preconizados 

pela Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

partir da oportunidade concedida pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), dentro da 

proposta de integração ensino-serviço, foi possível aos acadêmicos de enfermagem a inserção no 

bairro Campo dos Velhos e posterior observação do território, identificando os principais 

problemas da comunidade e também suas potencialidades. Os principais problemas identificados 

foram: consumo de drogas, prostituição, violência, elevada prevalência de doenças crônicas e 

dificuldade de acesso dos usuários ao CSF. Entre as potencialidades pode-se citar a presença de 

equipamentos sociais como a Secretaria da Mulher, grupo de idosos, igrejas, escolas, áreas de 

lazer, entre outros. Sobre o aspecto geral do bairro, observou-se que trata-se de uma área de 

crescimento urbano acelerado. Existem vários prédios novos construídos e em construção, 

abertura de novas ruas e instalação de vias para um Veículo Leve sob Trilhos (VLT). A inserção 

dos acadêmicos de enfermagem na comunidade proporcionou a integração dos mesmos com os 

serviços de saúde, promovendo sua aprendizagem em relação a processos de territorialização e 

diagnóstico em saúde. CONCLUSÃO: Esta experiência fortaleceu o vínculo dos acadêmicos de 

enfermagem com a equipe de saúde e qualificou o ensino na área da atenção primária à saúde. 

Além disso, a percepção dos acadêmicos ficou mais sensível para identificar os problemas mais 

comuns que afetam as comunidades e os desafios a serem enfrentados no futuro profissional. 
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ESTRESSE OCUPACIONAL EM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: UM 

ESTUDO BIBLIOGRÁFICO. 

 

Thayssa Macedo Rodrigues; Juliana Veras Araújo Pinto; Angélica Gomes Sampaio; Ana 

Adaurilane Rocha; Antônia Crissya Ximenes Farias; Raissa Mont\'alverne Barreto; Maria 

Angelúcia Silveira Brandão. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: thayssamacedo1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O agente comunitário de saúde (ACS) tornou-se um elemento efetivo do 

trabalho em saúde e um ator essencial no cenário da estruturação da atenção básica em saúde. 

Porém vêm enfrentando dificuldades para o desenvolvimento do seu papel enquanto mediadores 

e tradutores, devido às diferenças entre o trabalho prescrito e o real, gerando sobrecarga de 

trabalho, podendo esta ocasionar um desequilíbrio biológico em seu corpo, com componentes 

físicos e psicológicos, tornando-os mais vulneráveis ao aparecimento de sintomas de estresse. 

OBJETIVOS: Averiguar a existência de trabalhos nacionais publicados nos bancos de dados on-

line sobre os fatores de estresse ocupacional em ACS entre os anos de 2008 a 2012. 

METODOLOGIA: Foram selecionadas publicações disponíveis nos seguintes locais de 

publicação: Sc.gov, Unicentro, UERJ, UFSM, Unit, e USP. Para acessá-los foram usadas como 

indexador os descritores: estresse ocupacional e agentes comunitários de saúde. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: A partir do levantamento bibliográfico foram encontradas três dissertações e 

quatro artigos, publicados no período de 2008 a 2012 referentes ao assunto, sendo que, de acordo 

com os locais de publicação, um emergiu da Sc.gov, um da Unicentro, dois da UERJ, um da 

UFSM, um da Unit, e um da USP. Ocorreram duas publicações no ano de 2009, três publicações 

em 2010, e duas publicações no ano de 2012. As temáticas mais prevalentes durante a análise 

foram: características sócio demográficas, o trabalho do agente comunitário de saúde, estressores 

relacionados ao trabalho do ACS, sinais e sintomas e estratégias de enfrentamento. Os descritores 

utilizados com maior frequência pelos autores para contemplar a temática foram: saúde da família, 

trabalho, estresse ocupacional, saúde, estresse, profissional da saúde, esgotamento profissional, 

atenção primária, enfermagem, agente comunitário de saúde, prazer e sofrimento, resiliência, 

sintomas físicos, auxiliares de saúde comunitária e saúde mental. CONCLUSÃO: O estresse no 

trabalho é um fato que deve ser considerado pelo trabalhador e pelos gestores da saúde. É 

necessário reavaliar as condições de trabalho dos ACS, dando suporte estrutural, material e 

psíquico e criando estratégias para enfrentamento dos problemas vivenciados em seu cotidiano 

de trabalho. Medidas de promoção à saúde dos ACS devem ser adotadas, visando promover a 

satisfação no trabalho, considerada um importante fator interveniente na saúde. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE COM FRATURAS DE DIÁFISE 

TIBIAL DIREITA POR ACIDENTE DE MOTOCICLETA 

 

Vera Lúcia Silva Oliveira; Shirley Irineu de Sousa; Verilene Fernandes Macário; Ana Cristina 

Mesquita Fernandes; Alan dos Santos Costa; Francismeire Brasileiro Magalhães; Ana Claúdia 

Silva Oliveira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: oliver.filverinha@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As fraturas da tíbia estão entre as mais frequentes das dos ossos longos. Além 

disso, a tíbia é o osso mais comumente fraturado por fraturas expostas. OBJETIVOS: Tivemos 

como objetivo, desenvolver um plano de cuidados sistematizado a um paciente com fratura da 

diáfise tibial no período pós-operatório. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do 

tipo estudo de caso com abordagem qualitativa. A coleta dos dados ocorreu em março de 2013. 

O sujeito da pesquisa foi um homem internado em hospital de referência na cidade de Sobral 

Ceara. Utilizou-se como instrumento de coleta uma entrevista e consulta feita ao prontuário. A 

análise dados foi mediante avaliação do conteúdo das informações contidas nas entrevistas e 

consulta feita ao prontuário. Os diagnósticos de enfermagem foram estabelecidos de acordo com 

NANDA (2009/2011). As informações foram analisadas à luz da literatura pertinente. Foram 

preservados todos os princípios éticos, conforme Resolução Nº196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Paciente, J.J.F. de 40 anos, masculino, comerciante, 

casado, natural de Sobral Ceará. Admitido na unidade hospitalar no dia 17/03/13 com fratura em 

diáfise tibial direita, decorrente de acidente de motocicleta. Estava em seu primeiro dia de 

internação hospitalar pós-operatório de cirurgia para implante de fixador externo de fratura. 

Apresentava curativo compressivo cirúrgico em membro inferior direito com sangramento 

moderado e incisão cirúrgica, estendendo-se do segmento proximal ao distal da tíbia. Estava em 

uso de analgésico e antibióticoterapia endovenosa. Alterna atividades de deambulação e repouso 

no leito. Refere inexperiência com o uso de dispositivos auxiliares para deambulação. Alimenta-

se por via oral com dieta branda. Não referiu alterações no padrão nutricional, de sono e de 

eliminação urinária e intestinal. Ao exame físico, apresentava-se calmo, consciente, pupilas 

fotorreagentes. Tórax simétrico com murmúrios vesiculares presentes. Abdômen globoso sem dor 

a palpação com ruídos hidroaéreos presentes. Bulhas cardíacas normofonéticas. MMSD com 

acesso venoso periférico em dorso da mão. MMID com fixador externo de fratura e pé direito 

edemaciado. Sinais Vitais: PA 120/80 mmHg, FC: 84bpm; FR: T 36,4o. Foram identificados os 

principais diagnósticos: Dor aguda relacionada a lesão , mobilidade física prejudicada relacionada 

a dor , risco para infecção relacionado a procedimentos invasivos, conhecimento deficiente sobre 

uso de dispositivos para deambulação. As principais intervenções implementadas foram: 

monitorar sinais vitais, elevar extremidade inferior direita; avaliar diariamente características do 

edema; realizar troca de curativo. CONCLUSÃO: Considera-se que a meta foi atingida, houve 

melhora no quadro clínico do paciente, por meio da sistematização de enfermagem, foi possível 

planejar uma assistência direcionada a este paciente. Com isso o papel da equipe de enfermagem 

no período pós-operatório é importante para a recuperação do paciente. 
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IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA 

QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ, EM UM MUNICÍPIO DO PIAUÍ- UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Erika Wanessa Oliveira Furtado Andrade; Socorro Adriana de Sousa Meneses Brandão; Luciano 

Nunes Brandão; Mara Lígia dos Santos Monteiro. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: erikawanessaf@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica – PMAQ foi instituído pela portaria de nº 1.654 GM/MS do dia 19 de julho de 2011 e foi 

produto de um importante processo de negociação e pactuação das três esferas de gestão do SUS 

que contou com vários momentos nos quais, Ministério da Saúde e os gestores municipais e 

estaduais, representados pelos seus respectivos conselhos, que debateram e formularam soluções 

para viabilizar um desenho do Programa que possa permitir a ampliação do acesso e melhoria da 

qualidade da Atenção Básica em todo o Brasil. O PMAQ, é um modelo de avaliação de 

desempenho do sistema de saúde, nos três níveis de governo, que pretende mensurar os efeitos da 

política de saúde com vistas a subsidiar a tomada de decisão, garantir a transparência dos 

processos de gestão do SUS e dar visibilidade aos resultados alcançados, além de fortalecer o 

controle social e o foco do sistema de saúde nos usuários (BRASIL, 2012). OBJETIVOS: Tem 

como objetivo relatar a fase de implantação do PMAQ, em Unidades de Saúde da atenção básica, 

no município de José de Freitas, Piaui. METODOLOGIA: O trabalho foi desenvolvido no 

município de José de Freitas no ano de 2012, tomando como colaboradores profissionais de saúde. 

Devido a necessidade surgida em analisar o processo de implementação do PMAQ, iniciado no 

final do ano de 2011. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Findado o prazo da fase de adesão e 

contratualização pelo gestor, ele elencou as prioridades, de acordos com os critérios do programa, 

quais seriam as Estratégias de Saúde da Família -ESFs que participariam, pois o número de 

equipes interessadas foi maior do que o oferecido para o início do programa. A princípio o PMAQ 

foi apresentado a população, na reunião do Conselho Municipal de Saúde, com a devida 

aprovação pelos conselheiros, em seguida iniciou-se o processo de implantação em 50% das ESFs 

do referido município. No segundo momento, a coordenadora da atenção básica do município, 

realizou reuniões com os membros das ESFs, para a leitura e discussão do instrumento. Após a 

compreensão do programa foi enfatizado a importância da análise mensal dos indicadores, com a 

intenção de sensibilizar, aperfeiçoar e nivelar todas as ESFs envolvidas. No terceiro momento, 

realizado ao longo dos meses seguintes, a equipes se reuniram para analisar os êxitos conquistados 

e os desafios a vencer. CONCLUSÃO: Concluiu-se que todo o processo de implantação foi 

realizado de forma uniforme, sistematizado e de acordo com as diretrizes do programa, o que 

talvez proporcione êxito no desenvolvimento do processo. E que poderá dá margem a análises 

futuras das fases seguintes. 
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APLICAÇÃO DO MODELO CALGARY NA FAMÍLIA DE UMA CRIANÇA COM 

DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA: UM ESTUDO DE CASO 

 

Liduina Dayse Rocha Maranhão; Adeliane Souza Freire; Ana Carla de Sousa Oliveira; Jailson 

Lopes Brito Moreira; Lia Bárbara Silva Sousa; Nidoval Araújo Albuquerque Segundo; Átilla 

Maria Albuquerque Machado. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: dayserocha14@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A criança ao nascer necessita de cuidados de prevenção e promoção á saúde, 

a garantia do aleitamento materno exclusivo e de uma assistência de enfermagem voltada para o 

seu contexto familiar. O processo de cuidar da saúde da família pode ser abordado dentro de um 

referencial teórico, o Modelo Calgary de Avaliação Familiar (MCAF), que possibilita alterar os 

padrões usuais da prática e propiciando o enfermeiro avaliar e intervir junto às famílias como 

forma de promover sua saúde. OBJETIVOS: Avaliar a dinâmica de uma família de uma criança 

com diagnóstico médico de pneumonia baseado no Modelo Calgary de Avaliação Familiar 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo estudo de caso, realizado na área 

de abrangência do Centro Saúde da Família Dr. José Mendes Mont’Alverne, localizado no bairro 

Pedrinhas em Sobral – Ceará, no mês de abril de 2013, através de visitas domiciliares, 

questionário e observação participante a uma família de uma criança de seis meses de idade com 

diagnóstico médico de pneumonia. As intervenções ocorreram a partir da necessidade de saúde 

dos indivíduos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nossa visita ocorreu de forma tranquila, 

fomos bem acolhidos pela família da criança que se mostrou receptiva aos cuidados. A avaliação 

estrutural através do genograma e ecomapa, identificando aspectos em relação ao apoio social 

disponível ao núcleo familiar e comunitário em relação as suas necessidades de saúde. Com 

relação à avaliação do processo de desenvolvimento através da linha de Medalie, identificamos 

as relações de determinantes de saúde em que condicionou a alteração no processo saúde-doença. 

A roda familiar e o apgar familiar permitiram a compreensão do contexto funcional da família, 

compreendendo a função de cada membro no contexto familiar e as atividades da vida diária 

prejudicadas. Percebemos a carência da família, frente à falta de higienização e de recursos 

financeiros; fatores esses primordiais e susceptíveis para as doenças do trato respiratório, 

infecções e verminoses, observados durante as visitas realizadas. A partir disso, intervimos não 

só com a criança, mas com toda a família, através do que observamos serem mais relevante e 

prioritário, com orientações a cerca da higienização, meios de prevenção á doenças do trato 

respiratório e ao final com uma doação de uma cesta básica, como forma de agradecimento para 

a realização do trabalho e como uma pequena ajuda. CONCLUSÃO: A aplicação do MCAF nos 

permitiu analisar a família a partir dos seus principais aspectos, que nos levaram a reorganizar 

estrategicamente o núcleo familiar sob a lógica da atenção as necessidades da saúde do sujeito 

que necessita de cuidado centrado no indivíduo e na família. Com as visitas domiciliares 

realizadas, podemos perceber que a assistência à saúde centrada no indivíduo e na família 

favorece meios que proporcione a prevenção e a promoção a saúde. 
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EDUCAÇÃO SEXUAL E REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA: UM ESTUDO 

BIBLIOGRÁFICO 

 

Mônica Paiva Rodrigues; Andréa Karyne Rocha Marques; Fabrícia Costa de Oliveira; Derivânia 

Vieira Castelo Branco; Antônia Crissya Ximenes Farias; Ana Adaurilane Rocha; Angélica Gomes 

Sampaio. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: monik_paiva@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Na sociedade contemporânea torna-se cada vez mais comum o início da vida 

sexual ainda na adolescência e, muitas vezes, estes jovens se encontram despreparados para 

assumir tal responsabilidade, considerando a imaturidade ou inexperiência nestas questões, falta 

de acesso a informações, seja no ambiente familiar ou escolar, pelas características próprias desta 

fase da vida, entre outras, podendo resultar em gravidez não planejada, abortos inseguros e 

aumento dos índices de DST/AIDS neste grupo populacional. OBJETIVOS: Conhecer as 

contribuições científicas sobre educação sexual e reprodutiva na adolescência e caracterizar os 

estudos quanto aos autores, revista, local da realização da pesquisa, tipo de estudo e ano da 

publicação e descrever o que tem sido publicado sobre educação sexual e reprodutiva na 

adolescência. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foi desenvolvida 

a análise de artigos selecionados na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram 

definidos os seguintes critérios de inclusão para a busca: textos publicados em português, 

disponíveis na íntegra e que enfocassem a sexualidade na adolescência. Para o levantamento de 

produções científicas foram utilizados os descritores \"educação em saúde\" e “adolescência” e 

como método de refinamento dos resultados selecionou-se a opção “sexualidade” na aba “Assunto 

principal”, disponibilizada na interface de busca da BVS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram selecionados nove artigos, os quais foram analisados e categorizados nos seguintes eixos 

principais: gravidez / DST na adolescência, opiniões e conhecimentos dos jovens sobre sexo/ sexo 

seguro, relação e o papel familiar na educação sexual do adolescente, escola e atenção básica 

(enfermeiro), parceria para a educação sexual dos jovens, o papel e a importância da escola na 

educação sexual do adolescente e o papel do enfermeiro e da atenção básica na educação sexual 

do adolescente. CONCLUSÃO: Durante o estudo foi possível observar a necessidade de criação 

de um espaço e escuta na escola e nos serviços de saúde, exclusivo para os adolescentes, que 

possa estabelecer um vínculo com os profissionais e educadores, proporcionando um atendimento 

de qualidade. 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE OS FATORES DO DESMAME PRECOCE 

 

Priscila Veras Santos; Maria do Carmo de Carvalho E Martins; Carmen Viana Ramos; Nathália 

Coelho Soares; Lucilene Rodrigues da Silva; Isabela Basto Jácome de Souza; Luciane Leal Sousa. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: priscilaveras@ig.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A promoção da alimentação adequada entre as crianças é fundamental para sua 

saúde, crescimento e desenvolvimento. OBJETIVOS: Objetivo - analisar estudos publicados 

sobre o tema nos últimos 7 anos que abordam os fatores referente ao desmame precoce. 

METODOLOGIA: trata-se de uma revisão da literatura de estudos publicados na Biblioteca 

Virtual em Saúde. Os critérios de inclusão foram: recorte de tempo de publicado de 2005 a 2012, 

artigos originais, em português e serem referentes a aleitamento materno e desmame precoce, 

utilizando os descritores: aleitamento materno; desmame precoce. Foram localizados 36 artigos, 

mas atenderam aos critérios de inclusão 16 estudos. Os artigos foram lidos na integra e analisados 

pela análise de conteúdo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: os estudos demonstram que houve 

um aumento na pratica de aleitamento materno exclusivo nos últimas três décadas, mas ações, 

promoção e apoio à amamentação devem ser intensificados, pois ainda estão aquém de atingir as 

metas propostas pela Organização Mundial de Saúde. Fatores mais comuns para justificativa do 

desmame precoce estão à dimensão sociocultural, a pressão exercida por outras pessoas para o 

uso de água, chás e outros tipos de leite e a introdução de bicos artificiais. CONCLUSÃO: os 

estudos apontam que as informações passadas para as mulheres sobre aleitamento foram 

apreendidas, mas não suficientemente compreendidas para manter o aleitamento pelo período 

mínimo recomendado de seis meses. É importante compreender que a duração da amamentação 

não depende de estratégias isoladas, mas sim de diferentes intervenções colocadas em práticas em 

todo o clico gravídico-púerperal. 
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A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE – RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Rafaela Eufrásio Oliveira Fernandes; Débora Cristina Silvestre Paulino; Rayane Mara 

Albuquerque de Sá Araújo; Jonathan Ferreira Araújo; Leon Paiva Rodrigues. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: rafaelaeufrasio@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é uma das estratégias que mais evita as mortes infantis, 

além de elevar a saúde física, mental e psíquica da criança. Estima-se que a amamentação tem o 

potencial de diminuir em 13% as mortes em crianças menores de 5 anos, assim como em 19% a 

22% as mortes neonatais, se praticada na primeira hora de vida. OBJETIVOS: Proporcionar um 

melhor conhecimento sobre a importância do leite materno as mulheres de uma comunidade na 

cidade de Sobral. METODOLOGIA: Foi desenvolvido em uma vivência acadêmica em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Terrenos Novos na cidade de Sobral/CE, nos meses de 

outubro à novembro de 2012, sendo duas palestras semanais, realizadas por acadêmicos de 

fisioterapia e enfermagem. As mulheres participantes foram divididas em cinco grupos de dez, 

em cada grupo havia mulheres primíparas, multíparas e lactantes de todas as faixas etárias. Foram 

realizadas palestras em um auditório da unidade básica de saúde, no qual foi abordada a 

importância do aleitamento materno exclusivo para crianças até o sexto mês de vida, onde foram 

esclarecidas dúvidas e mitos que a população antiga ou menos instruída tem a respeito sobre os 

benefícios do leite. Foi aconselhado a amamentar ao seio exclusivamente por seis meses e fazer 

a manutenção do aleitamento materno complementado pelo período mínimo de 24 meses. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amamentação satisfaz as necessidades nutricionais, sendo 

responsável pelo melhor desenvolvimento da criança, especialmente nos dois primeiros anos. 

Com relação aos efeitos de longo prazo, as crianças amamentadas apresentam médias mais baixas 

de pressão arterial sanguínea e colesterol total, menor prevalência de sobrepeso/obesidade e 

diabetes tipo II, além de melhor desempenho nos testes de inteligência. CONCLUSÃO: 

Percebeu-se que ao final das palestras um melhor entendimento por parte da população sobre a 

importância do aleitamento materno. Conclui-se que a promoção do aleitamento materno, deve 

ser incluída entre as ações prioritárias de saúde. 
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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER NA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

 

Renara Maria Bandeira Vieira Araújo; Erivan Chaves de Almeida; Gilmara Lima do Nascimento; 

Railane David Alves; Cristiane Coelho Timbó; Gerciara Barbosa Palácio; Aurilene Correia 

Parente. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: renaravieira15@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O panorama da saúde da mulher nas últimas décadas, no que diz respeito a 

programas de saúde públicos vem aumentando seu espaço de forma significativa. Baseados na 

atenção integral e com atendimentos de boa qualidade conduzidos pelo princípio da humanização, 

esses programas visam à melhoria das condições de vida e saúde da família na comunidade. Sendo 

a mulher o foco da assistência, pois é considerada o eixo estrutural da família. A atuação do 

Enfermeiro é fundamental para que possa ser reforçado o caráter da atenção à saúde, atendendo 

as necessidades dessa população. Para que esse panorama possa ser melhorado é dever dos 

profissionais de enfermagem que sejam capacitados para as ações que respondam às reais 

necessidades das mulheres, associando os diversos setores envolvidos na promoção da saúde. 

OBJETIVOS: Analisar e descrever a importância da atuação dos profissionais de enfermagem 

no processo assistencial à saúde da mulher nas unidades básicas. METODOLOGIA: A 

metodologia adotada seguiu os princípios de pesquisa bibliográfica, envolvendo as atividades 

básicas de identificação e fichamento das fontes localizadas através de bases de consultas 

compreendendo as publicações científicas. Foram coletados artigos cuja temática era sobre o 

papel do enfermeiro na assistência à saúde da mulher. Para isso, fez-se uso das bases de dados 

como: LILACS, BIREME, SciELO, PubMed. A busca foi realizada em espanhol e português, 

destes, foram identificadas 18 publicações com os seguintes descritores: saúde da mulher, atuação 

do enfermeiro, qualidade à atenção e promoção à saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

resultados das pesquisas demostraram a importância da atuação do enfermeiro, visto que a mulher 

é um dos principais focos dentro da assistência primária, e os enfermeiros como principais 

atuantes nas unidades de saúde devem trabalhar a assistência voltada à mulher com programas de 

incentivo e realização do exame de Papanicolau, que associado a outros como colposcopia e a 

vulvoscopia, conseguem prevenir o aparecimento do câncer de colo uterino, realizam pré-natal 

nas gestantes e práticas educativas em saúde da mulher, como ensinar as mulheres a realizarem o 

autoexame das mamas para diagnosticar o câncer de mama e outras ações preventivas. 

Entendendo-se que as intervenções e cuidados voltados às mulheres são cada vez mais 

especializados e qualificados através da ação do enfermeiro. CONCLUSÃO: Percebe-se que a 

atuação do enfermeiro é de suma importância na saúde da mulher dentro das unidades básicas de 

saúde, pois o enfermeiro faz parte de uma equipe multidisciplinar e que tem a responsabilidade 

de prestar assistência e cuidados de forma holística, efetivando às práticas de promoção à saúde 

da mulher. 
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ANÁLISE DO IMPACTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NA SAÚDE DA 

MULHER. 

 

Rhailana Medeiros Fontes; Bárbara Visciglia Minghini; Cristiano Sales da Silva; Vinícius Saura 

Cardoso; Jéssica Alves Ribeiro. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: rhailana_cx@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Sociedade Internacional de Continência (ICS) estabelece que incontinência 

urinária (IU) é “a perda involuntária de urina, que determina desconforto social e higiênico, 

podendo ser demonstrável de forma objetiva”. Mulheres de todas as idades podem ser afetadas 

pela IU, podendo interferir seriamente no bem-estar físico, psicológico e social dos indivíduos. 

OBJETIVOS: Analisar o impacto da IU na condição de saúde das mulheres atendidas no Setor 

de Uroginecologia da Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Federal do Piauí (CEF-

UFPI). METODOLOGIA: Para coleta de dados sociodemográficos foi utilizado os prontuários 

de cada paciente avaliada na CEF-UFPI, entre o período de outubro de 2011 a outubro de 2012, 

concomitantemente com os Questionários de Qualidade de Vida “King´s Health Questionnaire” 

(KHQ). O KHQ contém 21 questões, divididas em oito domínios: percepção geral de saúde, 

impacto da incontinência urinária, limitações de atividades diárias, limitações físicas, limitações 

sociais, relacionamento pessoal, emoções, sono/disposição. Além dos domínios duas outras 

escalas independentes se apresentam: uma avalia a presença e a intensidade dos sintomas urinários 

(escala de sintomas urinários) e a outra a gravidade da incontinência urinária (medidas de 

gravidade). Estas escalas, são graduadas em quatro opções de respostas (“nem um pouco, um 

pouco, moderadamente, muito” ou “nunca, às vezes, frequentemente, o tempo todo”), já o 

domínio percepção geral de saúde estão disponíveis cinco opções de respostas (“muito boa, boa, 

regular, ruim, muito ruim”). Foram incluídas na pesquisa mulheres com IU de urgência, de 

esforço e mista. Não foram incluídos os dados das pacientes que eram gestantes, mulheres 

submetidas a cirurgias para correção de IU, usuárias de medicações que podem interferir na 

continência urinária. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amostra do estudo foi composta por 

14 mulheres, com idade variando entre 28 a 75 anos, destas 28,57% não frequentaram a escola, 

28,57% apresentaram ensino fundamental incompleto 21,42% fundamental completo e 21,42% 

ensino médio completo. Diante disto observou-se que as pacientes possuem baixa escolaridade, 

o que implica em menos informações quanto aos problemas relacionados à saúde. Quanto ao 

KHQ, sobre a percepção geral de saúde 7,14% referiram ser “muito boa”, 42,85% “boa”, 35,71% 

normal e 14,28% ruim. Enquanto na escala medidas de gravidade, quando perguntado sobre 

“Você precisa trocar sua roupa intima (calcinha) quando fica molhada?” 35,51% responderam 

“sempre”, 14,28% “várias vezes”, 28,57% “às vezes” e 21,42% “não” Embora a maioria das 

mulheres tenha considerado sua saúde geral boa, os problemas urinários geraram impacto sobre 

a QV na escala medidas de gravidade. CONCLUSÃO: Deve se ter programas terapêuticos na 

unidade básica ou em serviços especializados, para prevenção e tratamento de mulheres com IU, 

minimizando o impacto negativo da IU na vida dessas mulheres. 
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REDE DE CUIDADOS AO PACIENTE COM LESÃO NA COLUNA CERVICAL: 

ESTUDO DE CASO 

 

Sandra Patricia Travecedo Ramos; Sabrina Sampaio de Queiroz Castro; Raquel Vasconcelos 

Lopes; Evelyne Freitas Araújo. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: sandratravecedo@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A rede de cuidado demonstra a importância da preservação do potencial de 

saúde e da recuperação dos pacientes em risco, e que na sua concepção ética contempla a vida 

como um bem valioso. Solidarizar-se e transmitir aos pacientes o dever e compromisso com o 

cuidado são circunstancias éticas e de grande valia social para melhoria e continuidade para uma 

rede de cuidados otimizada. OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo descrever a rede de 

cuidados desenvolvidos pela equipe multiprofissional de um Centro de Saúde da Família (CSF) 

da Zona Norte do Ceará durante o estágio supervisionado I. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo de caso desenvolvido durante o estágio supervisionado I por acadêmicas do 10º período 

do curso de graduação em enfermagem, através de visitas domiciliares ao paciente com lesão na 

coluna cervical, acompanhado por uma rede de cuidados pelo Centro de Saúde da Família (CSF 

da Zona Norte do Ceará no período de agosto a novembro de 2012. As atividades foram realizadas 

com a participação da equipe multiprofissional do Centro de Saúde da Família (CSF). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se a importância do desenvolvimento dessas ações, 

uma vez que, nós como profissionais da saúde temos a responsabilidade de prevenir agravos do 

paciente com deficiência, contribuindo consequentemente na reabilitação funcional e inserindo-o 

na sociedade. CONCLUSÃO: Através dessa vivência, percebeu-se a importância da rede de 

cuidados a pacientes para o fortalecimento das ações de promoção à saúde, prevenção de 

agravantes, com intuito de proporcionar um desenvolvimento saudável e melhorar a qualidade de 

vida dos pacientes acompanhados. 
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ATIVIDADES LÚDICAS COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO À SAÚDE E 

RECUPERAÇÃO/REABILITAÇÃO DE IDOSOS INTERNADOS EM UMA CLÍNICA-

MÉDICA CIRÚRGICA 

 

Silvana Maria Caetano Tomás; Marcos Aguiar Ribeiro; Ana Suelen Pedroza Cavalcante; Patricia 

Pimentel Alves; Mônica Moura Ribeiro; Antonia Siomara Rodrigues da Silva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: siltomas52@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hospitalização é considerada um fator estressante ao cliente e sua família, 

uma vez que exige mudanças nos hábitos cotidianos assim como o distanciamento do ambiente 

familiar. Assim, faz-se necessária o surgimento de estratégias que minimizem os efeitos 

estressores e que promovam a saúde durante a internação. Neste contexto, insere-se a utilização 

de atividades lúdicas em hospitais como forma de contribuir para uma assistência pautada nos 

valores humanos. Nessa perspectiva, promover uma assistência humanizada aos idosos 

proporciona um cuidado diferenciado que melhora o bem-estar dos clientes e potencializa a 

qualidade da assistência, auxiliando dessa forma na recuperação e na reabilitação OBJETIVOS: 

Relatar a experiência da implementação de atividades lúdicas a idosos internados em uma clínica 

médica-cirúrgica. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de uma atividade de 

extensão universitária, realizada em maio de 2013 no serviço de clínica-médica cirúrgica de um 

Hospital Referência da Zona Norte do Ceará, onde o público–alvo foram pessoas com idade 

superior ou igual a 60 anos, incluindo ainda pessoas de diferentes faixas etárias que estavam 

interessadas nas atividades. Pra este momento utilizou-se da metodologia do teatro espontâneo, 

atrelado aos aspectos da musicoterapia e leituras reflexivas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As atividades foram organizadas de maneira que interferisse o mínimo possível na rotina do 

serviço. A priori, utilizava-se das informações e das expressões dos pacientes para compor o teatro 

espontâneo, sendo este atravessado por canções e poesias. O roteiro do teatro tinha como tema 

central o autocuidado, uma vez que queríamos instigar a participação dos mesmos no plano de 

cuidado, de forma a promover a saúde e contribuir no processo de recuperação/reabilitação. Dessa 

forma, a utilização de atividades lúdicas proporcionou um momento diferenciado, onde se buscou 

minimizar o sofrimento ocasionado pela internação. Além disso, a integração dos idosos às 

atividades propicia a experimentação de diversos sentimentos, que tiram o foco da enfermidade e 

promovem espaços em que se cultivam os bons pensamentos, os risos e a saúde mental. O 

momento de escuta também é fundamental, pois permite que os idosos verbalizem seus 

sentimentos, anseios e dúvidas livremente. Tal momento mostra-se relevante e terapêutico, já que 

representa um mecanismo importante na construção e efetivação do vínculo profissional-usuário. 

CONCLUSÃO: A inserção de atividades lúdicas ao cotidiano dos idosos em internação 

proporciona a humanização do processo de cuidar, bem como sua sensibilização quanto ao 

conceito ampliado de saúde e sua adequação à prática profissional. Nesse sentido, infere-se a 

necessidade de trabalhos de humanização com o objetivo de melhorar a situação de saúde do 

idoso enfermo, como também contribuir para a construção de um ambiente hospitalar que 

promova saúde e que seja cada vez menos estressante e traumatizante ao usuário. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL INFANTIL: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO 

ESPAÇO HOSPITALAR 

 

Valdênia Cordeiro Lima; Aline Ávila Vasconcelos; Neirice Rodrigues Alves de Vasconcelos; 

Tereza Fabíola Cavalcante Costa; Eliany Nazaré Oliveira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: val_denia.cordeiro@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hospitalização na infância, pode se apresentar como uma experiência 

traumática. Ela afasta a criança de sua vida cotidiana, do ambiente familiar e promove um 

confronto com a dor, a limitação física e a passividade. É de suma importância a realização de 

atividades que promovam a saúde mental dessas crianças, para que assim o cuidado não se torne 

superficial e leve em consideração também os fatores psíquicos que afetam a recuperação. 

Histórias infantis podem ajudar a criança na aceitação de si própria, proporcionar a expressão de 

emoções, facilitar a socialização e melhorar o seu bem-estar diante da rotina desgastante e dos 

inúmeros procedimentos invasivos que lhe acontecem durante a hospitalização. OBJETIVOS: 

Promover a saúde mental de crianças hospitalizadas na Santa Casa de Misericórdia de Sobral 

(SCMS) e a interação entre as mesmas; conhecer suas relações familiares; identificar quais seus 

principais medos e o que as deixam ansiosas, tristes ou felizes; diminuir a tensão ocasionada pela 

situação e pelo ambiente. METODOLOGIA: Pesquisa de intervenção com três encontros, em 

dias sucessivos, com duração em média de três horas cada um, foram realizados em um espaço 

da SCMS denominado \"Cidade feliz\", local destinado para realização de atividades com as 

crianças hospitalizadas. O foco principal foi a contação de histórias infantis que abordassem 

sentimentos como medo, ansiedade, tristeza ou felicidade. Outras atividades foram realizadas, 

como dinâmicas, jogos de tabuleiro, pinturas e desenhos, que auxiliaram no trabalho das emoções. 

Ao final dos encontros alguns dos participantes demonstraram a necessidade de intervenções. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Devido ao estado de saúde, algumas crianças não puderam ir 

para a \"Cidade Feliz\", mas estas tiveram uma abordagem especial nas enfermarias, com as 

histórias e pinturas. Havendo a adaptação de brincadeiras, como \" Vivo-morto\", respeitando as 

limitações que os participantes apresentavam. O número de participantes foi aumentando a cada 

encontro. Durante a contação das histórias, a partir da relação estabelecida entre as acadêmicas e 

as crianças, estas expuseram suas emoções em relação a situação que estavam vivendo e também 

sobre seu cotidiano. Quando o tema principal foi medo, todas falaram quando e porque o sentia, 

como medo de precisar ser internado outra vez. Quando a tristeza foi abordada por um jogo, elas 

relataram situações a que as deixavam tristes. Duas crianças se destacaram com esse relato, uma 

ao falar que o pai agredia a mãe e outra de como era tratada por uma irmã. Nos momentos que 

estavam acontecendo a contação das histórias sobre felicidade e as brincadeiras todos 

demonstraram bastante interação entre si e alegria. A intervenção se deu através de diálogo 

diretamente com as crianças e com as mães. CONCLUSÃO: Os objetivos foram alcançados com 

êxito. Ficou perceptível as melhorias que o aguçar da imaginação, através de histórias infantis, e 

o brincar causam na recuperação, bem-estar e saúde da criança internada. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE 

PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: ESTUDO DE CASO 

 

Dorislene Silva Oliveira Catunda; Vera Lúcia Silva Oliveira; Shirley Irineu de Sousa; Daniela 

Oliveira Catunda; Ana Cristina Mesquita Fernandes; Dorissandra dos Reis Gomes; Débora Sousa 

Paiva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: dorisleneoliveira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é uma doença que ataca vasos sanguíneos, coração, 

cérebro, olhos e rins. Ocorre quando a medida da pressão se mantém frequentemente acima de 

140 por 90 mmHg. OBJETIVOS: Tivemos como objetivo aplicar o processo de assistência de 

Enfermagem, visando melhoria na qualidade de vida do paciente. METODOLOGIA: É um 

estudo descritivo do tipo estudo de caso com abordagem qualitativa. A coleta dos dados ocorreu 

em abril de 2013. O sujeito da pesquisa foi um homem de 62 anos, acompanhado em uma Unidade 

Básica de Saúde de Sobral, Ceará. Utilizou-se como instrumento de coleta a entrevista 

semiestruturada com consultas ao prontuário e visitas domiciliares o que possibilitou a análise 

dos dados. Os diagnósticos de enfermagem foram estabelecidos de acordo com NANDA 

(2009/2011). As informações foram analisadas à luz da literatura pertinente. Foram preservados 

todos os princípios éticos, conforme Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O paciente, J.R.N., 62 anos, masculino, casado, aposentado, 

natural de Sobral Ceará. Cadeirante, hemiplegia à direita, hipertenso com quadro não controlado 

devido ao uso incorreto da medicação, diabético e portador de acidente vascular cerebral 

isquêmico. História familiar de hipertensão, diabete e AVC. Mora com esposa, uma filha e uma 

neta em casa de alvenaria com saneamento básico e energia elétrica. Em 07 de abril realizamos 

visita domiciliar. Paciente encontrava-se orientado, pele hidratada, couro cabeludo íntegro, tórax 

normal com murmúrios vesiculares presentes, abdome flácido sem dor a palpação, com 

hemiplegia em MMSD e edema em MMID, necessidades fisiológicas presentes. Apresentava: PA 

130/110mmHg; T 36,6°C; P 70bpm; R 17rpm. Como principais diagnósticos foram identificados 

os seguintes: déficit de conhecimento sobre elevação da pressão arterial, suas consequências e 

tratamento; risco para débito cardíaco diminuído, relacionado à resistência vascular aumentada, 

hipertrofia e rigidez ventricular, isquemia do miocárdio e vasoconstrição. Foram elaboradas as 

seguintes intervenções: cuidados gerais (sinais vitais, medicamentos, alimentação, controle da 

pressão arterial e frequência cardíaca). Orientações quanto à patologia, à não adesão ao 

tratamento, sobre o uso dos medicamentos e seus efeitos colaterais e alimentos hipersódicos e 

hiperlipídicos. No decorrer da implementação da assistência e avaliação, observou-se que o 

paciente aderiu ao tratamento e mudou seus hábitos alimentares. O que resultou no controle da 

hipertensão e diabetes e melhora na qualidade de vida do paciente. CONCLUSÃO: Constatamos 

então inúmeras dificuldades quanto ao emprego da sistematização da assistência de enfermagem 

no atendimento ao paciente portador de hipertensão arterial na atenção primária, interferindo 

diretamente na eficácia e qualidade do tratamento. E por meios da sistematização de enfermagem, 

foi possível maior esclarecimento sobre sua situação quanto ao comprometimento da patologia, 

além de planejar uma assistência direcionada a este paciente. 
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ESTUDO DE CASO DE UM SUJEITO COM HANSEANISE: A PARTIR DA 

FERRAMENTA ANALISADORA – FLUXOGRAMA ANALISADOR 

 

Francisca Silva Rodrigues; Ana Claudia Soares Ximenes; Francisco Rafael Mendes; Patricia de 

Farias; Thais Passos Aragão Alves; Walfrido Farias Gomes; Francisco Guimarães Guimarães 

Neto. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: francy.angelim@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hanseníase, uma enfermidade conhecida desde a antiguidade como 

contagiosa, mutilante e incurável, desde há muito tempo tem causado nas pessoas sentimentos de 

rejeição e preconceito, muitas vezes excluindo o paciente do seu convívio social. Ainda hoje 

representa um imperioso problema de saúde pública, não somente pelo grande número de pessoas 

que acomete, como também pelas incapacidades que produz, atingindo, sobretudo, a faixa etária 

economicamente ativa (BRASIL, 2010). É importante mencionar que, de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é considerado um país de alta endemicidade, 

devido ao seu coeficiente de prevalência ser maior de 1,0 por mil habitantes, tendo cerca de 

280.000 doentes registrados e prevalência de 1,8%, o que configura a existência de 500 a 750.000 

doentes (MARCHESE; MARCHESE; RIVITTI, 2002). Nesse prisma, a hanseníase requer 

medidas que devem ser compartilhadas por uma equipe multidisciplinar, em todos os níveis de 

atenção de saúde. O diagnóstico, o tratamento e a cura são prováveis, inicialmente, no âmbito da 

atenção básica. OBJETIVOS: Analisar um sujeito com hanseníase multibacilar a partir do 

fluxograma analisador de Mehry numa Estratégia Saúde da Família no município de Varjota-Ce. 

METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva sob abordagem 

qualitativa tipo estudo de caso realizado com sujeito com hanseníase multibascilar na cidade de 

Varjota-Ceará, no período de maio a junho de 2013, a partir da ferramenta analisadora: 

Fluxograma Analisador de Merhy, dentro dos princípios Éticos e legais. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A Partir do fluxograma foi possível analisar a entrada do sujeito dentro do sistema 

de saúde, possibilitando visualizar e apontar algumas dificuldades no fluxo do sujeito na procura 

ao serviço de saúde. Um das dificuldades apresentada foi a demora pela procura de atendimento 

em saúde pelo sujeito do estudo e a falta de identificação precoce na busca ativa pela Equipe de 

Saúde da área. O início do tratamento ficou prejudicado pelo demora em realizar os exames que 

diagnostica precocemente a patologia, sendo o caso notificado quatro anos após o surgimento dos 

primeiros sinais clínicos da hanseníase retardando assim o tratamento do mesmo. 

CONCLUSÃO: A atuação Multiprofissional no tratamento das consequências da hanseníase é 

de fundamental importância desde a prevenção até a reabilitação do paciente, proporcionando ao 

mesmo uma melhor qualidade de vida. No entanto, dessa forma, a abordagem do paciente com 

hanseníase, de acordo com o estudo proposto, deve incluir a integralidade de ações preventivas, 

promocionais e curativas, com a finalidade de fomentar um modelo assistencial integral, 

humanizado e compromissado com o atendimento das precisões de saúde da população. 
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AVALIÇÃO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES ASSOCIADOS ATITUDES 

ALIMENTARES DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 

CAMPUS DE PICOS 

 

Mara Cristina Carvalho Batista; Clécia Carla Leal; Ana Caroline de Carvalho Albuquerque 

Santos; Ana Cibele Pereira Sousa; Jany de Moura Crisostomo; Joilane Alves Pereira Freire. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: maracristina15@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os transtornos alimentares (TA) são alterações no comportamento dietético 

que levam a marcantes prejuízos psicológicos e biológicos e aumento da morbimortalidade. Os 

TAs têm etiologia multifatorial, os mais comuns são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o 

transtorno da compulsão alimentar periódica. O transtorno da compulsão alimentar periódica é 

outro transtorno alimentar caracterizado por episódios de hiperfagia, embora nem todos os 

pacientes que apresentam este transtorno sejam obesos, a maioria deles apresentam problemas de 

controle de peso corporal. OBJETIVOS: Avaliar o estado nutricional, e as atitudes alimentares 

dos estudantes do curso de nutrição da UFPI, Campus de Picos. METODOLOGIA: O estudo 

realizado foi do tipo transversal e descritivo, onde foram avaliados 50 estudantes da UFPI Campus 

de Picos, entre 20 a 28 anos de ambos os sexos, sendo 9 homens e 41 mulheres. Foram aplicados 

questionários aos estudantes e realizada avaliação antropométrica. Para análise dos dados foram 

utilizados os índices, Peso/Estatura, Circunferência da cintura e quadril, IMC e Relação Cintura 

Quadril. Relacionando segundo as recomendações da OMS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Este estudo apresentou um resultado satisfatório em relação a não prevalência de transtornos 

alimentares, destacando-se que a maior prevalência foram de pessoas eutróficas (68%), seguido 

por desnutrição leve (12%), sobrepeso (8%), desnutrição moderada (6%), obesidade classe I (4%), 

obesidade classe II (2%). Em relação aos dados obtidos da circunferência da cintura prevaleceu à 

medida aceitável pra adultos em 92% dos casos, dessa forma tem-se um baixo risco para doenças 

cardiovasculares. Já a relação entre cintura/quadril, encontrou-se baixo risco na maioria dos 

universitários (46%), seguido por moderada (40%) e posteriormente alto risco (14%). Dessa 

forma segundo os padrões de referência da OMS, existe associação entre o acúmulo de gordura 

na região central e doenças crônicas entre esses estudantes. Os transtornos alimentares ocorrem 

em 90 a 95% dos casos no sexo feminino. De acordo com alguns autores, um aumento do número 

de casos tem sido observado em homens e mulheres de todas as idades. O que não detectamos 

nos nossos entrevistados, pois todos responderam que não sentem vontade de vomitar após as 

refeições e somente 01 pessoa respondeu que raramente vomita e todos os outros foram unanimes 

em afirmar que nunca tiveram essa prática. Além disso, foi observado que 34% dos entrevistados 

afirmam que às vezes ou raramente passam muito tempo pensando em comida. E 50% relataram 

que às vezes ou frequentemente se preocupam com a comida. CONCLUSÃO: Conclui-se que o 

teste de atitudes alimentares não nos mostrou distorções quanto a possíveis distúrbios alimentares, 

a avaliação do IMC e da circunferência da cintura apresentaram na sua maioria dentro do 

considerado ideal pela OMS, e apenas a relação cintura quadril apresentou risco entre moderado 

e alto. 
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CONHECIMENTOS DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM ACERCA DAS 

DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE DOS PACIENTES. 

 

Moysés de Oliveira Lopes; Athina Larissa Ribeiro Campos; João Batista Machado de Sá Neto; 

José Lucas dos Santos; Lucélia Soares da Silva. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: moyses-lopes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Entende-se por diretivas antecipadas de vontade do paciente o conjunto de 

desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que 

quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e 

autonomamente, sua vontade. Estas decisões geram muitas polêmicas, já que alguns se mostram 

favoráveis às suas práticas, justificando-as com o princípio do direito à liberdade de 

autodeterminação, e outros que são contrários, sustentados pelo princípio do direito à vida como 

bem indisponível. OBJETIVOS: Compreender o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem 

acerca das diretivas antecipadas de vontade dos pacientes, bem como avaliar a sua importância 

como instrumento legal capaz de evitar a distanásia. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

descritivo e transversal, mediante a aplicação de um questionário adaptado de Simón-Lorda et al. 

(2008), com itens de Likert. Participaram desta pesquisa, quinze acadêmicos do último ano do 

curso de enfermagem de uma universidade pública de Parnaíba-PI. Os dados foram coletados em 

questionário contendo perguntas a fim de traçar as variáveis pessoais (sexo e idade), seguido por 

sete questionamentos acerca da temática em foco, com itens de Likert em uma escala de 0 a 10. 

Os dados foram analisados, transcritos e organizados em forma de tabelas, contendo a média, a 

moda e o desvio padrão obtidos. Cada participante assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, atendendo, portanto, aos aspectos éticos e legais da Resolução CNS 196/96. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise do perfil pessoal dos sujeitos da pesquisa revelou 

que os participantes possuíam idade entre 20 e 29 anos, sendo 11 do sexo feminino e 04 do sexo 

masculino. A análise do questionário revelou que os participantes possuem um conhecimento 

insatisfatório sobre a temática, com pontuação de 5,53. Segundo os entrevistados, seria pouco 

conveniente que os pacientes planejassem e escrevessem seus desejos de saúde (6,53). Os 

entrevistados reconhecem a importância deste instrumento para a equipe de saúde e para a família, 

com pontuação de 7,2 e 7,13, respectivamente. Os participantes ainda teriam limitações em 

recomendar que seus pacientes fizessem as suas vontades antecipadas, com média obtida de 5,2. 

Quando questionados se respeitariam as vontades expressas pelo paciente, a média obtida foi 

bastante significativa (7,4), mostrando que os acadêmicos atenderiam as vontades expressas pelo 

cliente. Os estudantes acham pouco provável fazer suas próprias vontades antecipadas nos 

próximos anos, como média de respostas de 4,93. CONCLUSÃO: O atendimento às diretivas 

antecipadas do paciente compreende o reconhecimento de sua autonomia, sendo um instrumento 

útil aos profissionais de saúde e capaz de evitar a distanásia. O posicionamento dos acadêmicos 

de enfermagem mostra que importantes mudanças vêm acontecendo dentro do campo da Bioética, 

sobretudo nos cuidados envolvidos na fase final da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

342 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

A INCIDÊNCIA DA HANSENÍASE EM MENORES DE 15 ANOS NO PIAUÍ, NO 

PERÍODO 2008-2012 

 

Rafael Viana da Silva; Marylane Viana da Silva; Mariza Inara Bezerra Sousa; Miguel Raniere 

Bezerra Sousa; Joelma Sousa Lacerda. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: espainha_viana@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo bacilo 

Mycobacterium leprae que pode levar a incapacidade física e funcional. A ocorrência em menores 

de 15 anos de idade indica a precocidade da exposição e a persistência da transmissão da doença, 

configurando-se como importante elemento para avaliação de sua magnitude. OBJETIVOS: 

Descrever a incidência da hanseníase em menores de 15 anos no período de 2008 a 2012, no 

estado do Piauí. METODOLOGIA: O estudo caracteriza-se como descritivo, retrospectivo, onde 

foram analisados dados consolidados da hanseníase em menores de 15 anos no estado do Piauí 

no período de 2008-2012, presentes no banco de dados do SINAN-DATASUS. Os dados foram 

processados com o software Excel for Windows na construção de tabelas e gráficos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados demonstraram que 7,5% dos casos de hanseníase 

ocorreram em jovens menores de 15 anos. Este quadro sugere que a população infantil entra 

precocemente em contato com doentes bacilíferos, sendo possível diagnosticar a cadeia de 

transmissão do bacilo na comunidade. O mesmo estudo revelou que os maiores de 15 anos foram 

os mais atingidos, sendo 92,5% dos casos. Ficou evidenciado também que, no período de estudo, 

houve pequenas oscilações na quantidade de casos novos notificados, sendo que entre 2010 e 

2011 ocorreu uma queda de 2,6%, seguido de um considerável aumento em 2012 de 2,3%. 

CONCLUSÃO: O resultado apresentado classifica o estado como hiperendêmico para a 

hanseníase, e alerta a necessidade de intensificar as atividades de controle, como a busca ativa, a 

fim de melhorar o diagnóstico precoce. 
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ESTUDO DE CASO: RECÉM – NASCIDO COM GASTROSQUISE 

 

Moniki de Oliveira Barbosa; Raimunda Irene de Carvalho Oliveira Martins; Francisco Gustavo 

Borborema Caminha; Isamara Barbosa Cavalcante; Pollyanna Silva Alves de Sousa; Osnanda 

Glenda Gomes de Sousa. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: rai.irene@bol.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A gastrosquise juntamente com a onfalocele representam os mais graves 

defeitos congênitos da parede abdominal. Constituem essas afecções um desafio não só para o 

cirurgião pediátrico, mas também para toda a equipe multidisciplinar (obstetra, neonatologista, 

intensivista, enfermeiro, psicólogo) envolvida no atendimento a pacientes com gestação de alto 

risco, e a recém-nascidos que necessitam de tratamento cirúrgico. OBJETIVOS: O objetivo do 

tratamento cirúrgico da gastrosquise é restabelecer a integridade da parede abdominal anterior, 

após a introdução das vísceras herniadas para dentro da cavidade abdominal. METODOLOGIA: 

ESTUDO DE CASO: RECÉM – NASCIDO COM GASTROSQUISE O tratamento 

multidisciplinar dos recém-nascidos com gastrosquise foi iniciado logo após o nascimento, no 

bloco cirúrgico obstétrico, a fim de prevenir a perda hídrica e térmica, e diminuir a contaminação 

das alças intestinais expostas. Uma sonda nasogástrica foi passada para a aspiração de volumosa 

quantidade de secreção gastrointestinal, devida ao quadro obstrutivo apresentado por estas 

crianças. A RN do sexo feminino da paciente K.S.A.C, nasceu no dia 18/05/2012 às 11:15hs, 

termo de 39 semanas, pesando 3.560 g, e medindo 45 cm de estatura, perímetro cefálico de 35 

cm, anectérico, sem palidez, ortolani negativo, neurológico normal e edemaciado. Ao nascer 

chorou mais manifestou dificuldade respiratória, presença de cianose e exteriorização das alças 

intestinais, o que caracteriza a patologia gastrosquise que já era esperada pela equipe médica 

devido a detecção da mesma por ultra som (U.S). RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

gastrosquise é caracterizada por defeito de fechamento da parede abdominal anterior fetal, 

paraumbilical, com evisceração dos órgãos abdominais. Ela é geralmente do lado direito, com 

intestino delgado herniado através do defeito. Ocasionalmente o estômago ou outros órgãos 

podem estar envolvidos na herniação. Não há nenhuma membrana de revestimento protegendo o 

intestino herniado da exposição direta ao líquido amniótico. PLANO ASSISTENCIAL Problemas 

de Enfermagem INTERVENÇÕES JUSTIFICATIVA Risco para choque hipotérmico e para 

alterações no estado geral • Manter o RN em berço aquecido; • Verificar a temperatura corporal 

de 4/4 horas; • Verificar sinais vitais 4/4 horas; • Pesar em jejum; • Medir perímetro abdominal e 

avaliar sinais de • distensão abdominal. A manutenção da temperatura é muito importante durante 

os primeiros dias após a cirurgia daí a utilização do berço aquecido. CONCLUSÃO: Durante 

todo o período pré-natal é possível o estabelecimento de um diagnóstico definitivo de anomalias 

fetal fundamental para a análise do prognóstico fetal e preparo do casal para enfrentar e participar 

ativamente de evolução da assistência do recém-nascido. O diagnóstico pré-natal de gastrosquise 

contribui favoravelmente para o atendimento perinatal adequado, tornando possível uma 

abordagem cirúrgica mais rápida e eficiente, o que resulta em melhora sensível dos índices de 

morbimortalidade do neonatal. 
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AÇÕES E QUALIDADE DA CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À 

SAÚDE DA GESTANTE 

 

Ana Dulce Amorim Santos Soares; Inez Sampaio Nery; Rogério Ferreira Luz. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: anadulce1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Observa-se que no Brasil ainda são elevadas as taxas de não aderência e evasão 

das gestantes ao pré-natal, o que tem culminado na alta incidência de morbimortalidade maternal 

e fetal. A implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF), através da consulta de enfermagem, 

apresenta-se como instrumento de suma importância da atenção básica, pois têm como finalidade 

garantir a extensão da cobertura e uma melhoria na qualidade da assistência, principalmente por 

meio da introdução de ações preventivas e promocionais à saúde das gestantes. OBJETIVOS: 

Identificar as ações e qualidade da consulta de enfermagem no atendimento às necessidades das 

gestantes, pela Estratégia Saúde da Família, publicadas na literatura científica atual. 

METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura. O levantamento foi 

realizado nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os critérios de inclusão foram artigos 

publicados no período de 2008 a 2013, disponibilidade do texto completo e que retratassem a 

temática do estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A atenção pré-natal favorece a interação 

entre o profissional, a gestante e sua família. Essa interação contribui para que a mulher mantenha 

vínculo com o serviço de saúde durante todo seu ciclo gravídico. Nessa ótica foram identificadas 

as seguintes ações da consulta de enfermagem durante o pré-natal: anamnese e exame físico da 

gestante, entrega de materiais educativos e orientação acerca das DSTs, planejamento familiar, 

aleitamento materno, sinais de trabalho de parto, cuidados no puerpério e com o neonato. 

CONCLUSÃO: A produção científica referente à qualidade da assistência pré-natal ainda é 

escassa, portanto faz-se necessário o desenvolvimento de projetos aliados a gestão dos serviços 

de saúde que visem contribuir para o aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais de 

enfermagem da atenção básica, a fim de prestar uma assistência cada vez mais qualificada à 

mulher gestante. 
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EDUCAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE INFANTIL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA EM CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIS, 

EM TERESINA, PI 

 

Socorro Adriana De Sousa Meneses Brandão; Regilda S. R Moreira Araújo; Érika Wanessa 

Oliveira Furtado; Luciano Nunes Brandão; Mara Lígia Dos Santos Monteiro. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: adrianamenesesbrandao@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A escola deve incorporar os princípios de promoção de saúde indicados pela 

OMS, com os objetivos de fomentar a saúde e o aprendizado em todos os momentos, integrar 

profissionais de saúde, educação, pais, alunos e membros da comunidade no esforço de 

transformar a escola em um ambiente saudável. Com a LDBEN 9394, as creches e pré-escolas, 

que atendem as crianças de até 6 anos, se vinculam ao sistema educacional, abrindo espaço para 

uma preocupação por meio da criação dos referenciais curriculares nacionais da educação infantil 

(BRASIL, 1997b) OBJETIVOS: Relatar a experiência em CMEIs, visando a educação para a 

promoção da saúde Infantil, através da devolução da análise dos dados antropométricos (peso e 

estatura) aos pais METODOLOGIA: Foi desenvolvido durante a coleta de dados do projeto de 

mestrado intitulado: Excesso de Peso e Obesidade em Pré-Escolares de Teresina –PI e sua 

associação com o consumo alimentar e nível de atividade física, desenvolvido nos CMEIs, do 

município de Teresina, PI. No período de outubro de 2012 a maio de 2013. Devido a necessidade 

surgida no decorrer do projeto de uma devolução imediata aos pais, sobre os dados 

antropométricos. Em uma etapa do projeto de mestrado, foram chamados os pais dos alunos para 

serem informados sobre a pesquisa por meio de uma reunião. Nesse momento tornou-se visível a 

necessidade da intervenção na saúde das crianças, que foi realizada por meio da análise do peso 

e estatura das crianças, utilizando as curvas da caderneta de vacina e logo em seguida a devolução 

aos pais destes dados. O processo se deu com o envio de um convite aos pais, para um encontro 

com a mestranda. Onde foi realizado, uma orientação individual para os pais cujos filhos tiveram 

alterações nos parâmetros antropométricos, com orientações e encaminhamentos devidos. E logo 

em seguida, uma orientação coletiva para todos os pais, sobre a importância da alimentação 

saudável, através de uma explanação dialogada, com a participação de um profissional 

nutricionista e enfermeiro. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Apesar de nem todos os pais terem 

comparecido às reuniões de devolução dos dados, foi expressivo o número dos que estiveram 

presentes e que efetivamente participaram dos debates. Durante essas reuniões, foi possível 

problematizar algumas formas de saber como por exemplo: criar hábitos alimentares saudáveis 

desde da infância para propiciar no presente e no futuro uma boa qualidade de vida, quais os tipos 

de nutrientes encontrados nos alimentos e a necessidades da ingestão de todos esses nutrientes 

CONCLUSÃO: Conclui-se que é importante a interação entre escola, saúde e família. E que a 

escola é um importante espaço para o desenvolvimento de um programa de educação para a saúde. 

Distingue-se das demais instituições por ser aquela que oferece a possibilidade de educar por meio 

da construção de conhecimentos resultantes do confronto dos diferentes saberes. 
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ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Thais Alexandre de Oliveira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 
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E-mail: thaisaleoli@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A Estratégia Saúde da Família sob ações de promoção, proteção, prevenção e 

recuperação da saúde no território de ação, pode ser surpreendida por intercorrências clínicas que 

exijam intervenções imediatas em prol da estabilização ou manutenção da vida do indivíduo 

acometido. OBJETIVOS: Realizar um levantamento de estudos acerca do funcionamento do 

atendimento em urgência e emergência na atenção primária. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo descritivo exploratório sob análise de periódicos em português e espanhol na Biblioteca 

Virtual em Saúde entre 2007 e 2012, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde “urgência”, 

“emergência” e “saúde da família”, bem como portarias de relevante contribuição teórica. Foram 

localizados inúmeros artigos com os termos isoladamente, porém, refinando a pesquisa para 

“saúde da família” and “urgência” or “emergência” foram localizados 111 artigos, sendo 6 

relacionados diretamente com o tema proposto, que adicionados à literatura adicional, formaram 

14 referências, estas submetidas à revisão e colocadas à discussão. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: as unidades de saúde da família são legalmente parte de uma rede pré-hospitalar 

fixa com atendimento em urgência e emergência. Entretanto, essa não é uma prática rotineira no 

serviço, devido ao baixo preparo dos profissionais quanto à conduta adequada, falta de recursos 

físicos e materiais e carência de vínculos positivos entre a comunidade e a equipe, acarretando 

em procura excessiva pelo serviço de atenção secundária. CONCLUSÃO: São necessárias 

qualificação da equipe e melhoria da infra-estrutura e recursos materiais no acolhimento às 

situações emergenciais, melhorando a relação equipe-população e contribuindo para diminuição 

da sobrecarga nos demais níveis de atenção. 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é período de transição entre a infância e a idade adulta. O 

desenvolvimento da sexualidade faz parte do universo do adolescente e é essencial que ocorra de 

forma saudável, pois uma das consequências que pode advir desse desenvolvimento é a gestação 

precoce. A gestação na adolescência é uma realidade em nossa sociedade, causada por fatores 

como a falta de ações de educação em saúde, ausência de uma política de atenção específica para 

essa faixa etária, bem como por componentes sociais e culturais (DANIELI, 2010). A sexualidade 

aflora com mais intensidade na adolescência, causando preocupação na área da saúde. 

OBJETIVOS: analisar o conhecimento das adolescentes grávidas com relação ao uso de 

contraceptivo e a importância do enfermeiro na construção do conhecimento sobre o uso de 

métodos contraceptivos por estas adolescentes. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

bibliográfico, de natureza descritiva. Foram utilizados neste estudo, a base de dado Scielo 

utilizando os seguintes descritores: adolescentes, enfermagem e métodos contraceptivos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram selecionados 20 estudos que tratam do tema em 

discussão. A partir da análise semântica dos artigos selecionados para este estudo, emergiram 

duas categorias semânticas. Na categoria A-Uso dos Métodos Contraceptivos pelas Adolescentes. 

Observou-se segundo o estudo de Rasmussen et al(2011) que o comportamento contraceptivo 

vem crescendo entre o público adolescente, em detrimento da gestação no período da adolescência 

que configura-se como um problema de saúde pública. Uma pesquisa realizada com adolescentes 

que frequentavam a Unidade Básica de Saúde Criança saudável do município de Criciúma (SC) 

no ano de 2010 pode-se constatar que os métodos mais utilizados pelo público era: camisinha 

masculina (95%) seguido da pílula anticoncepcional (87%). O conhecimento dos métodos 

contraceptivos por adolescentes grávidas é fundamental para o planejamento familiar. Categoria 

B-O Papel do Enfermeiro com Relação ao Uso de Contraceptivos pelas Adolescentes. O 

enfermeiro, como educador para a saúde, atua no intuito de preparar o indivíduo para o 

autocuidado e não para a dependência, sendo, portanto, um facilitador nas tomadas de decisões 

(MENEZES; ROSA, 2004). Nesta perspectiva, os enfermeiros, a julgar pela sua sapiência em 

saúde e em atenção à saúde e por sua grande e longa credibilidade junto aos usuários, têm um 

papel fundamental na promoção da saúde. CONCLUSÃO: observou-se que na maioria das 

pesquisas apontam que o conhecimento das adolescentes grávidas sobre métodos contraceptivos 

ainda é considerado tímido, com apenas 40% das adolescente usando algum dos métodos 

contraceptivos, e ainda muitos adolescentes desconhecem, situação que serve como um alerta 

para a modificação dessa realidade. Constatou-se também que o enfermeiro é um dos profissionais 

responsáveis por boa parte da construção desse conhecimento sobre o assunto pelas adolescentes 

grávidas, destacando assim que esse trabalhador é um educador em potencial. 
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PREVENÇÃO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO 
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INTRODUÇÃO: O tabagismo é uma doença crônica que surge devido à dependência da 

nicotina, estando inserido, desde 1997, na Classificação Internacional de Doenças da Organização 

Mundial de Saúde, classificada no grupo de transtornos mentais e de comportamento decorrentes 

do uso de substâncias psicoativas. OBJETIVOS: O estudo tem como objetivo analisar a 

produção científica brasileira acerca do tabagismo na adolescência com enfoque promoção da 

saúde, prevenção e estratégias de enfrentamento. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de 

literatura, com abordagem descritiva. Realizado através do levantamento das produções 

científicas na base de dados na Biblioteca Virtual em Saúde, Scielo, Lilacs e BDENF no período 

de Outubro e Novembro de 2012. Os dados foram organizados, codificados, tabulados e 

submetidos à análise descritiva em que emergiram categorias temáticas. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foram analisados 09 artigos que abordavam de um modo geral os fatores 

relacionados à iniciação ao tabagismo incluindo os determinantes sociais e culturais. Alguns 

estudos destacam também a importância do apoio familiar, escolar e principalmente a saúde, dessa 

forma atuando como promotor na prevenção do tabagismo. Foi possível observar que a maior 

concentração de publicações deu-se no ano de 2011 com três estudos selecionados. Após a leitura 

fina e detalhada dos nove artigos encontrados, emergiram duas categorias temáticas: prevenção e 

promoção da saúde dos adolescentes frente ao tabagismo e o comportamento do adolescente 

diante do tabagismo. Percebe-se a necessidade de aprofundamento na temática tabagismo na 

adolescência, promoção, prevenção e estratégias de enfrentamento com enfoque na intervenção 

educacional, evidenciando que a negatividade de resultados diante de uma intervenção 

educacional escolar foi visível em estudos anterior. CONCLUSÃO: Recomenda-se unir forças 

governamentais para se evitar a propagação dessa problemática diante de crianças e adolescentes, 

não responsabilizando somente a escola e família, mais o poder público de modo geral entre, eles 

a saúde e segurança pública. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS DIABÉTICOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE 

SAÚDE DO SISTEMA HIPERDIA DE COCAL – PI 

 

Iago Santos Veras; Dandara Beatriz Costa Gomes; Jefferson Carlos Araujo Silva; Kayan Pereira 

Linhares; Ariadna Araujo Cardoso; Gaussianne Campelo Oliveira; Ana Karine de Figueiredo 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM), por atingir milhares de indivíduos em todo o 

mundo, representa um grave problema de saúde pública de difícil controle. Seu diagnóstico está 

associado ao desenvolvimento de diversos outros agravos, como retinopatia, nefropatia e 

neuropatia periférica. OBJETIVOS: Caracterizar os indivíduos com DM atendidos pela rede 

municipal de saúde do sistema HIPERDIA de Cocal-PI. METODOLOGIA: Estudo do tipo 

quantitativo, com abordagem transversal e descritiva. A coleta dos dados ocorreu entre fevereiro 

e abril de 2013, sendo aplicado questionário com dados sóciodemográficos (sexo, idade, estado 

civil, escolaridade, moradia, renda), conhecimento diagnóstico (tipo e tempo de diagnóstico do 

DM, uso de insulina), estilo de vida (tabagismo, etilismo, exercício físico), presença de co-

morbidades (hipertensão, histórico e presença de feridas, calosidades, amputação) e utilização de 

calçados adequados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram entrevistados 42 diabéticos. Os 

sujeitos apresentaram média de idade de 61,02 anos (± 14,77), de peso 66,01 Kg (± 14,46), de 

IMC 28,08 Kg/cm2 (± 4,62). O sexo feminino representou 66,66% (n=28) e os homens 33,33% 

(n=14) da amostra. 95,23% (n=40) eram diabéticos tipo II e apenas 4,76% (n=2) tipo I. Quanto à 

situação conjugal os casados – 61,9% (n=26) – se sobressaíram, seguido pelos viúvos com 21,42% 

(n=9). A maioria convive com seu cônjuge, 54,76% (n=23); 33,33% (n=14) convivem com 

familiares, e 11,9% (n=5) moram sozinhos. Quanto à escolaridade 23,80% (n=10) afirmou nunca 

ter frequentado a escola; 45,23% (n=19) possuem ensino fundamental incompleto; os indivíduos 

com ensino médio completo corresponderam a 11,09% (n=5); 4,76% (n=2) possuíam ensino 

superior. Sujeitos que vivem com 1 salário mínimo corresponderam a 69,04% (n=29). 21, 42% 

(n=9) utilizam insulina no tratamento e 61,9% (n=26) possuíam diagnóstico de hipertensão. Os 

praticantes de exercício físico integraram 45,23% (n=19). Apenas 7,14% (n=3) se declararam 

etilistas; os fumantes corresponderam a 14,28% (n=6); 40,47% (n=17) nunca fizeram uso de 

cigarros e 45,23% (n=19) mencionaram ser ex-fumantes, com média de 10,68 anos que pararam 

de fumar. Indivíduos com histórico de úlceras corresponderam a 45,23% (n=19) e 100% (n=42) 

não apresentaram feridas. Apenas 4,76% (n=2) apresentaram-se com calçados adequados e 73,8% 

(n=31) possuíam calosidades nos pés. O conhecimento de características próprias dos diabéticos 

se torna pertinente para o direcionamento de atividades. No estudo, os indivíduos apresentaram-

se com sobrepeso e uma pequena parcela mostrou-se apta à prática de exercícios físicos, além da 

percentagem insuficiente que utilizaram calçados adequados. Questões de suma relevância que 

podem reverter ou retardar o surgimento de intercorrências. CONCLUSÃO: Diante do exposto, 

vê-se a necessidade da implementação de programas de educação permanente que visem a 

sensibilização da temática, acessível à população em geral, promovendo também uma maior 

qualidade de vida e bem estar aos diabéticos em estudo. 
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica degenerativa, que abrange as 

disfunções metabólicas caracterizadas por níveis aumentados de glicose no sangue, devido a 

efeitos na secreção e/ou na ação da insulina. As principais fontes dessa glicose provêm da 

absorção do alimento ingerido no trato gastrointestinal e da formação de glicose pelo fígado a 

partir das substâncias alimentares. O DM ocorre quando o organismo deixa de produzir insulina, 

mais conhecida como diabetes tipo I, ou quando a substância deixa de atuar de forma eficaz, 

diabetes tipo II. OBJETIVOS: Delimitar o perfil epidemiológico dos portadores de diabetes 

mellitus cadastrados no SIS-hiperdia do município de sobral. Identificar idade, sexo, tipo de 

diabetes e verificar os agravos clínicos. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do tipo 

quantitativa. A pesquisa quantitativa envolve a coleta sistemática de informação numérica, 

normalmente mediante condições de muito controle, além da análise dessa informação, 

utilizando-se de procedimentos estatísticos. A amostra desse estudo foi selecionada de forma 

intencional, tendo como critério de inclusão: ser portador de diabetes, ter residência fixa na cidade 

de sobral, e ser cadastrado no Hiperdia. Utilizamos como instrumento para coleta de dados, o 

sistema de informação da Vigilância Sanitária de Sobral, através do site e de visita a Secretaria 

de Epidemiologia RESULTADOS E DISCUSSÃO: Atualmente no Sistema de Informação de 

Hipertensos e Diabéticos (SIS-HIPERDIA) de Sobral, existem 891 pessoas cadastradas como 

diabéticos, sendo 68% (576) do sexo feminino e 32% (315) do sexo masculino. De acordo com 

os dados obtidos na pesquisa, a prevalência do DM segundo a faixa etária, dos 891 diabéticos 

cadastrados, 12 está na faixa etária de até 20 anos, 24 entre 20 a 30 anos, 112 entre 30 a 40 anos, 

292 entre 40 a 50 anos, 391 entre 50 a 60 anos, 341 de 60 a 70 anos, 205 entre 70 a 80 e de 80 

anos acima 95 diabéticos. Quanto a questão do tipo de diabetes, segundo o sexo, dos 891 

cadastrados, 295 são do tipo I, sendo que 190 são do sexo feminino e 105 são do sexo masculino, 

e 596 é tipo II, sendo 386 do sexo feminino e 210 do sexo masculino. Os agravos clínicos existem 

4564 cadastrados com diabetes e hipertensão, 68,93% são do sexo feminino e apenas 31,06% são 

do sexo masculino. CONCLUSÃO: O estudo revelou que os usuários pesquisados, eram 

predominantemente, do sexo feminino (68%). Em contra partida, sobre a faixa etária, foi 

identificado que 54,91% tinham entre 50 e 60 anos. Além disso, dos 891 usuários pesquisados 

66,89% são portadores de diabetes tipo II, isto é, o diabetes tipo II vem crescendo 

vertiginosamente em Sobral. E que o número de portadores de diabetes com hipertensão é muito 

maior que o número de pessoas que portam apenas diabetes. Fundamentados nas devidas 

informações, será possível estabelecer medidas interventivas de impacto na promoção da saúde 

dos diabéticos. Os resultados poderão ser utilizados para aperfeiçoar as ações de saúde dos 

diabéticos nos centros de atenção primária da comunidade. 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é considerada uma fase de transição entre a infância e a vida 

adulta, envolvendo momentos de definições de identidade sexual, profissional, de valores e sujeita 

a crises. Sendo assim, a gravidez na adolescência tem sido considerada um importante problema 

de saúde pública. A enfermagem destaca-se como uma profissão comprometida com a promoção 

da saúde e estratégias de cuidado capazes de apoiar mães adolescentes no processo da gravidez 

precoce, alcançando a autonomia necessária para superação de limitações (HEIDEMANN, et al., 

2011). OBJETIVOS: Prestar assistência de enfermagem a uma gestante adolescente 

fundamentado na teoria de Wanda Horta. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, de 

caráter exploratório com abordagem qualitativa. O sujeito do estudo é uma adolescente de 17 

anos, natural de Martinópolis, residente em Sobral-CE. O local do estudo foi o Centro de Saúde 

da Família (CSF) do Bairro Expectativa, no município de Sobral- Ceará, no período de 13 a 28 

de setembro de 2012. Foram utilizados dados de fonte primária (entrevista, depoimentos pessoais, 

observação espontânea e participante, assim como a consulta Pré-Natal) e fonte secundária 

(prontuário e ficha de gestante) e, também a realização do exame físico da gestante. A partir das 

informações obtidas pela coleta de dados ocorreu o processo de análise e interpretação das 

informações. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A C.F.S.A., obteve diagnóstico de gravidez, 

após ter realizado laparotomia, cerca de um mês depois da cirurgia. Os principais diagnósticos de 

enfermagem encontrados foram: Risco de glicemia instável; Insônia; Estilo de vida sedentário; 

Medo caracterizado por comportamentos de prevenção; Interação social prejudicada e 

Conhecimento deficiente. Foi notável que após alguns dias de acompanhamento, a gestante se 

demonstrou mais adepta a receber as informações que estavam sendo repassadas a ela. Acredita-

se que isso se deve aos instrumentos utilizados para o repasse de informações, que foram feitos 

através de panfletos e cartazes elaborados para que atendesse as necessidades específicas da 

gestante. Além disso o vínculo que foi estabelecido e efetivado, entre os pesquisadores e o sujeito 

do estudo proporcionou bem-estar a gestante. Vale destacar que através do convívio e das 

conversas, a gestante começou a entender a importância em desenvolver um vínculo com outras 

pessoas e, também passou a compartilhar problemas comuns promovendo, dessa forma, uma 

melhor interação social. Assim, com as intervenções individuais prestadas, por meio do plano de 

cuidados individualizado, ou seja, de acordo com suas próprias necessidades, ela parece estar 

mais apta ao convívio social. CONCLUSÃO: É relevante que haja a criação de novas estratégias 

que busquem educação à saúde para gestantes adolescentes, já que este público tem toda a 

peculiaridade de uma fase da vida que já é dotada de várias transformações. A partir desta 

perspectiva, buscamos alternativas viáveis para amenizar seus anseios e preocupações situações 

vivenciadas no cotidiano dessa gestante. 
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INTRODUÇÃO: As patologias cardiovasculares são consideradas atualmente pela literatura 

como a principal causa de morbidade e mortalidade em todo mundo. No tocante aos fatores de 

risco destas doenças, podem ser considerados a obesidade, inatividade física, má alimentação, 

hereditariedade, etilismo, tabagismo, dentre outros. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi 

verificar o risco coronariano em professores de escolas públicas estaduais de ensino médio do 

município de Canindé/CE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo descritivo com 

delineamento transversal não randomizado, com 40 indivíduos, sendo 18 homens, com média de 

idade 30,14 ± 4,27 anos e 22 mulheres, com média de 28,33 ± 5,19 anos, professores de escolas 

públicas estaduais de ensino médio do município de Canindé/CE. Para a coleta dos dados foi 

aplicado o questionário adaptado da Michigan Heart Association, utilizado para a verificação do 

risco coronariano. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados demonstraram de forma geral 

que 10% foram classificados como sem risco, 42,50% com risco abaixo da média, 32,50% com 

risco moderado e 15% com risco alto. Nos homens, 27,77% foram identificados com risco abaixo 

da média, 44,46% com risco moderado e 27,77% com risco alto. Nas mulheres, 18,18% foram 

classificadas como sem risco, 54,54% com risco abaixo da média, 27,72% com risco moderado e 

4,54% com risco alto. Os dados encontrados demonstram que os homens, de forma geral, 

obtiveram o risco coronariano mais elevado quando comparado às mulheres investigadas. A 

literatura demonstra que dentre os inúmeros fatores de risco existentes para o surgimento de 

doenças cardiovasculares estão o estresse, obesidade e má alimentação, onde devido à rotina 

profissional dos docentes, com cargas horárias bem elevadas, não encontram tempo para o 

descanso, se alimentam mal, consequentemente ocorre o surgimento da obesidade. 

CONCLUSÃO: A partir dos dados encontrados pode-se concluir que de forma geral os 

indivíduos foram identificados com o risco abaixo da média e os homens obtiveram o risco 

coronariano mais elevado quando comparados às mulheres desta amostra populacional. Estudos 

mais abrangentes que busquem identificar os fatores que ocasionam esta incidência de risco 

coronariano nesta amostra populacional se fazem necessários para compreender os dados 

encontrados neste estudo. Porém, fica em eminência a necessidade de incluir no contexto escolar 

práticas de cuidado a saúde dos docentes, prevenindo processos de adoecimento e corroborando 

com a qualidade de vida desses profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

353 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

PROMOVENDO SAÚDE EM UM GRUPO DE MULHERES NO PERÍODO DO 

CLIMATÉRIO. 

 

Silvana Vasconcelos de Souza; Ana Laura Mendonça de Aviz; Francisco Rafael Mesquita 

Mendes; Francisca Maria de Oliveira Muniz; Ayane Araújo Rodrigues; Regiane Damasceno 

Rufino; Andréa Carvalho Araújo Moreira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: silvaninhavasconcelos@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas, o Brasil teve um aumento do contingente populacional 

na faixa etária acima dos 60 anos. Tal situação resultou em um interesse crescente acerca das 

questões relacionadas ao climatério e as possíveis implicações dele para a saúde e qualidade de 

vida da mulher. O climatério se inicia por volta dos 40 anos e estende-se até os 65 anos de idade. 

OBJETIVOS: Conhecer quais são as principais dúvidas que as mulheres apresentam no período 

de envelhecimento sobre a menopausa e assim esclarecer as mesmas sobre o assunto. 

METODOLOGIA: Estudo de caráter exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa 

realizado durante as práticas da disciplina de Didática Aplicada a Enfermagem no ano de 2011. 

Para a coleta dos dados os acadêmicos visitaram um grupo social de mulheres participantes ativas 

do CRAS localizado na cidade de Sobral-CE. Na ocasião os acadêmicos iniciaram expondo o 

tema mostrando assim o real sentido do desenvolvimento do trabalho, logo após, realizaram um 

círculo de cultura onde todo o grupo pode participar através de uma dinâmica. Dessa forma os 

acadêmicos respondiam aos questionamentos e dúvidas que surgiam no decorrer da dinâmica, 

ocorrendo uma completa interação entre as participantes do grupo e os estudantes. O estudo 

ocorreu em três etapas, onde conhecemos o grupo e identificamos que assunto lhes chamava a 

atenção e quais suas dúvidas sobre tal, em seguida nos reunimos com a equipe multiprofissional 

para buscar orientações para o melhor desenvolvimento do projeto e na última etapa realizamos 

o projeto. Respeitamos os princípios éticos da Resolução Nº 196/96. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Participaram do estudo 20 mulheres entre 35 e 60 anos. Pôde-se perceber que as 

mulheres que ainda vão entrar no climatério apresentam-se muito ansiosas, pois segundo elas irá 

haver mudanças no organismo que vão trazer prejuízos, sendo que a maior preocupação é perder 

o desejo sexual podendo assim perder o parceiro. Observamos que as principais dúvidas das 

idosas eram relacionadas ao período menstrual, reposição de hormônios, osteoporose, sintomas 

da menopausa e atividade sexual. Salientamos que a maioria do grupo de mulheres leva uma vida 

saudável através de uma alimentação rica em vegetais e frutas, realizam diariamente atividade 

física e tomam cálcio para evitar a osteoporose. CONCLUSÃO: Percebe-se através desse estudo 

que o grupo de mulheres encontram-se desinformadas enquanto a menopausa apresentando 

diversas dúvidas e medo dessa nova fase da vida. Nesse contexto, os profissionais de saúde podem 

intervir e/ou colaborar na tentativa de desfazer concepções errôneas, preconceituosas e 

excludentes sobre essa fase da vida, apropriando-se da educação em saúde como uma estratégia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

354 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

O MAL DE PARKINSON E OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

Tarcyésio de Sousa Sá; Carlos Eduardo Gomes Barros; Clarissa Dias de Macedo; Diêgo Rubens 

Alves de Sena; Raíssa Mayara Alves do Nascimento; Rosane Rodrigues Lima; Yara da Silve 

Muniz. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: tarcyesiosousa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico, degenerativo, com 

progressão lenta que leva à incapacidade. É a quarta doença neurodegenerativa mais comum e 

afeta com maior frequência os homens do que as mulheres e quase 1% da população acima de 65 

anos de idade. OBJETIVOS: Enfatizar os cuidados de enfermagem com os pacientes que 

possuem mal de Parkinson. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo documental através de 

revisão bibliográfica feita em sites, artigos científicos e livros didáticos. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A enfermagem tem um papel importante no tratamento da doença de Parkinson, 

devendo esta observar e avaliar como a doença afetou as atividades da vida diária, as capacidades 

funcionais do paciente e as respostas aos medicamentos. O apoio da família é essencial para que 

o paciente viva melhor. Durante essa avaliação, o enfermeiro observa o paciente quanto à 

qualidade da fala, perda da expressão facial, déficit de deglutição, tremores, lentidão dos 

movimentos, fraqueza, postura anterógrada, rigidez, evidência de lentidão mental e confusão. 

Como os pacientes com o mal de Parkinson tende a levar isolamento e à depressão, os pacientes 

devem ser participantes ativos em programas terapêuticos, inclusive nos eventos sociais e de lazer. 

CONCLUSÃO: O profissional de enfermagem deve estar direcionado em promover o bem estar, 

baseados nas prevenções dos agravos patológicos através de uma relação interpessoal que possa 

produzir mudanças e crescimento individual para a conquista dos objetivos dos cuidados. 
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PREVALÊNCIA DE NÍVEL DE SONOLÊNCIA DIURNA EXCESSIVA EM 

MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE 

 

Thaidys Lima Conceição do Monte; Mateus Lemos Barroso; Eliane Maria Sousa Ferreira; 

Thaylane Bastos Santos; Dircelene Sousa Honorato; Francisca Gleiciane da Silva Abreu; Samara 

Moura Barreto Abreu. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: thaidyslima@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Como os efeitos da utilização do álcool, imprudência e o clima inadequado, a 

má qualidade de sono pode ser relacionada ao acontecimento de diversos acidentes de trânsito. A 

sonolência diurna excessiva proporciona impactos negativos, interferindo no desempenho 

profissional, acadêmico, cognitivo e na atenção, influenciando consequentemente na qualidade 

de vida dos indivíduos acometidos. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de 

sonolência de moto-taxistas do município de Canindé/CE. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo tipo descritivo com delineamento transversal não randomizado e foi realizado com 20 

homens, com média de idade de 35,14 ± 4,35 anos, moto-taxistas do município de Canindé/CE. 

Para avaliar o nível de sonolência dos mototaxistas, foi aplicado o questionário de Epworth 

(JOHNS, 1991), que visa identificar a presença de sonolência diurna excessiva. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Os resultados apontaram que 70% dos investigados obtiveram a classificação 

com sonolência diurna excessiva e 30% não apresentaram sonolência diurna excessiva. Diversos 

estudos na literatura relacionam a incidência de acidentes automobilísticos e a má qualidade de 

sono em taxistas, caminhoneiros e motoristas de ônibus, porém não foram encontrados estudos 

que investigassem a presença de sonolência diurna excessiva em mototaxistas, onde devido ao 

veículo utilizado para locomoção, quando comparado a outros profissionais que prestam serviço 

no transporte de pessoas e objetos, o moto-taxista está mais vulnerável a acidentes mais graves, 

aumentando ainda mais suas chances quando ocorrendo a presença de sonolência diurna 

excessiva. CONCLUSÃO: A partir dos dados encontrados podemos concluir que a maioria dos 

indivíduos obteve sonolência diurna excessiva, com isso se eleva os riscos de acontecimentos de 

acidentes automobilísticos. Durante a atividade profissional destes mototaxistas. Novos estudos 

que busquem identificar os fatores que ocasionam esta sonolência diurna excessiva nestes 

profissionais podem contribuir para a compreensão dos resultados encontrados nesta pesquisa. 

Fundamentalmente, faz-se necessário que as políticas voltadas para a saúde do trabalhador 

permeiem o contexto desses profissionais produzindo práticas de educação em saúde, prevenção 

e promoção. 
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ASPECTOS LEGAIS PARA O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Thais Alexandre de Oliveira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: thaisaleoli@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: Urgência e emergência constituem situações que exigem rápida intervenção e 

a proximidade com a comunidade como parte integrante da rede de atenção à saúde faz a unidade 

de saúde da família porta de entrada no acolhimento às instabilidades clínicas e a equipe deve 

estar preparada para reconhecê-las, estabilizá-las e referenciá-las, se necessário. Logo, é inerente 

aos profissionais na estratégia de saúde da família (ESF) a qualificação em abordagem primária 

e assistência geral às vítimas de agravos inesperados dentro do território de ação sob 

conhecimento da legislação de amparo e validação das reais atribuições dos profissionais. 

OBJETIVOS: Fornecer um levantamento de informações sobre como o atendimento de urgência 

e emergência na estratégia saúde da família é legitimado no território brasileiro e o que considerar 

dentro do amparo legal para a assistência de qualidade ao usuário do serviço de saúde na atenção 

primária. METODOLOGIA: Estudo descritivo exploratório sob análise de portarias e manuais 

do Ministério da Saúde, bem como periódicos em português e espanhol na Biblioteca Virtual em 

Saúde entre 2008 e 2013. Foram localizados 111 artigos, sendo 2 relacionados diretamente com 

o tema proposto, que adicionados à literatura adicional (portarias e manuais), formaram 16 

referências, estas submetidas à revisão e colocadas à discussão. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A atenção básica está inserida na rede de atenção às urgências como componente 

pré-hospitalar fixo de ampliação de acesso, fortalecimento de vínculos com a comunidade, 

responsabilização e primeiros cuidados às urgências e emergências, tudo em ambiente adequado, 

até a transferência ou encaminhamento a outros pontos de atenção, se necessário, após 

classificação dos riscos. Os estudos e a legislação considerados revelaram ainda escassez de 

informações sobre as condutas nas urgências e emergências mais prevalentes na Estratégia Saúde 

da Família, descentralizando o estabelecimento de protocolos e rotinas com os procedimentos e 

ações a serem adotados pela equipe nas situações mais críticas, conforme a realidade de cada 

município. CONCLUSÃO: A insuficiência de informações nos parâmetros legais para 

(re)estruturação das unidades básicas de saúde e capacitação das equipes no atendimento às 

urgências básicas e emergências, pode comprometer o atendimento à população e provocar um 

caos no referenciamento entre redes de atenção se não houver um consenso entre as Unidades 

Básicas de Saúde sobre que rotina seguir e cada equipe tomar uma conduta diferente acerca de 

um mesmo agravo. 
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A FONOAUDIOLOGIA E A CIRURGIA BARIÁTRICA: REVISÕES SISTEMÁTICAS 

 

Valdir França de Macêdo Filho; Manuela Luchesi Brazil Araújo Torres. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: valdirfrm@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade mórbida pode ser considerada uma doença crônica associada a 

fatores orgânicos e psíquicos, essa condição ocorre quando o consumo alimentar é maior do que 

o gasto energético, acarretando um excesso de gordura. A Cirurgia Bariátrica (CB) é um dos 

tratamentos para a obesidade mórbida com a finalidade de diminuição do índice volumétrico 

estomacal. As avaliações antes e após a CB devem ser realizadas por uma equipe interdisciplinar 

composta por diversos profissionais da saúde no qual o fonoaudiólogo é um dos profissionais 

inseridos nesse processo na última década. OBJETIVOS: A presente pesquisa é uma revisão de 

literatura, de caráter qualitativo, que enfatiza a relação entre a Fonoaudiologia e a Cirurgia 

Bariátrica (CB). METODOLOGIA: Foram utilizados artigos, anais de congressos e dissertação 

de mestrado, consultados através das bases de dados da Bireme e Scielo, para a busca foram 

utilizados os seguintes termos: “cirurgia bariátrica” e “fonoaudiologia”, com um corte temporal 

do ano de 2007 ao ano de 2011, no qual foram encontrados 15 estudos, sendo escolhidos 11, que 

estão relacionados à atuação do fonoaudiólogo em Cirurgia Bariátrica (CB). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Dentre os estudos pesquisados, consta-se que os sujeitos que mais fazem CB são 

do sexo feminino. Os sinais e sintomas fonoaudiológicos no pré e pós-operatório dos pacientes 

que se submetem as Cirurgias Bariátricas são: alterações vocais (rouquidão, soprosidade e 

crepitação), incoordenação pneumofônica, ronco, alteração do equilíbrio da motricidade orofacial 

(lábios, língua, bochechas, masseter, bucinador, mentalis e palato mole) e das funções 

estomatognáticas (respiração, mastigação e deglutição), com disfagia, além da relação do sujeito 

com o ato de alimentar-se. Portanto, o fonoaudiólogo poderá junto com a equipe interdisciplinar, 

composta por psicólogos, endocrinologistas, nutricionistas, cirurgiões, cardiologistas, 

pneumologistas, psiquiatras, assistentes sociais e fisioterapeutas, contribuir para a diminuição do 

desconforto após a cirurgia, estabilidade nutricional e prevenção de riscos ao procedimento 

cirúrgico. Nas pesquisas foram enfatizadas a importância da Fonoaudiologia na equipe que atua 

na CB, no qual o fonoaudiólogo atua no pré e pós-operatório, avaliando, orientando, 

sensibilizando e reabilitando o sujeito no equilíbrio das funções estomatognáticas (mastigação, 

fonação, respiração, deglutição), além da motricidade orofacial e voz. CONCLUSÃO: Conclui-

se que a atuação fonoaudiológica é de suma importância no pré e pós-operatório da Cirurgia 

Bariátrica, porém, diante da pesquisa realizada verificou-se a escassez de estudos que abordem 

especificamente esse tema, portanto, acredita-se que esta pesquisa servirá de referência para 

futuros estudos para a comunidade acadêmica e científica. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Virginia Kelly Brito Lima. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: vkblkvbl@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é uma doença de natureza multifatorial, frequentemente 

associada a alterações metabólicas e hormonais e fenômenos tróficos. É caracterizada pela 

elevação da pressão arterial, que é um dos principais fatores de risco cárdio, cerebrovasculares e 

renais. Para reduzir os danos recomenda-se mudança do estilo de vida, com adesão a atividade 

física e uma dieta balanceada. OBJETIVOS: Relatar a experiência de uma atividade em 

Educação em Saúde sobre hipertensão arterial em uma escola estadual. METODOLOGIA: A 

atividade foi desenvolvida na disciplina de Educação em saúde, durante a qual foi realizado um 

diagnóstico situacional em uma escola estadual de Teresina, aplicou-se um questionário em 13 

professores e 10 alunos adolescentes, momento em que foi aferida a pressão arterial de cada 

entrevistado. Os dados foram tabulados e analisados e direcionou para uma proposta de 

intervenção, interdisciplinar. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em relação aos professores 

identificou-se a presença de fatores de risco e professores já com a doença diagnosticada. Em 

relação aos alunos observou-se que estes apresentam fatores de risco, como história familiar da 

doença, tabagismo, sedentarismo e alimentação inadequada, sendo que dois apresentaram a 

pressão arterial alterada. Na etapa de intervenção, priorizou-se trabalhar com o grupo de 

professores, a roda de conversa, mediada por médico, enfermeira e nutricionista, tratou dos fatores 

de risco, a prevenção e tratamento; da importância da alimentação saudável e da qualidade de 

vida. CONCLUSÃO: Espera-se ter contribuído com a adoção de medidas educativas que 

estimulem mudanças de estilo de vida e hábitos alimentares, diminuindo os efeitos da hipertensão 

na função cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

359 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

SAÚDE COLETIVA E OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM UM BAIRRO SEDE 

DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE 

 

Vitória Régia Carvalho Santos; Vanessa Ximenes Bertoldo; David Gomes Araújo Júnior; Antônia 

Neyliane Carneiro Torres; José Guilherme Gonçalves Lopes; Conceição Adryadnner Farias 

Moura; Maria Socorro Carneiro Linhares. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: vickrcs@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os problemas relacionados aos resíduos sólidos têm se avolumado nas 

sociedades contemporâneas, implicando na deterioração da qualidade de vida nos grandes centros 

urbanos, em um estudo realizado por acadêmicos de enfermagem foi identificado que o lixo 

acumulado nas ruas do bairro sede do município de Sobral – CE era principal causa dos danos na 

saúde dos moradores do bairro, por conta desse diagnóstico foi promovida uma oficina educativa 

de reciclagem e coleta de lixo que pudessem ser organizada pelos próprios moradores 

acompanhada pelo Centro de Saúde da Família de referência do bairro. OBJETIVOS: Mobilizar 

para a transformação do ambiente de convívio das pessoas, nos seus aspectos naturais e físicos e 

também sociais, principalmente com o exercício da cidadania e em prol do Desenvolvimento 

Sustentável e Qualidade de Vida do bairro, como também socializar princípios de promoção da 

saúde e vigilância em saúde do território. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativo, 

realizado no bairro da Expectativa no Município de Sobral – CE, entre os meses de setembro e 

novembro do ano de 2012, onde foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 10 moradores 

do bairro, para permitir que os entrevistados tivessem a liberdade necessária para o 

enriquecimento da investigação, onde também foi organizada uma oficina com cerca de 30 

moradores no auditório do CSF do bairro. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nas entrevistas com 

os moradores foi identificado que o principal problema que eles enfrentavam no bairro era a 

respeito da difícil coleta do lixo, e quais os locais adequados para se depositar esses resíduos, 

devido essa situação o índice de dengue no bairro era muito alto. Foi a parti dessa realidade que 

os acadêmicos de enfermagem junto com os agentes de saúde promoveram uma oficina de 

reciclagem e coleta de lixo, onde foi reunida em uma tarde em torno de 30 moradores no auditório 

do CSF. A oficina teve um momento de reaproveitamento de materiais, informações sobre 

doenças causadas por acumulo de lixo em locais impróprios e também informações sobre modelos 

de coleta de lixo que pudessem ser organizadas pelos moradores. CONCLUSÃO: Os riscos à 

saúde pública, relacionados aos resíduos sólidos, decorrem da interação de uma variedade de 

fatores que incluem aspectos ambientais, ocupacionais e de consumo, entre outros. Dessa forma, 

a educação ambiental deve estar presente e em consonância com as políticas públicas de redução 

e destinação do lixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

360 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E SUA PERSPECTIVA SOBRE O 

SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) EM PARNAÍBA, 

PIAUÍ. 

 

Iago Santos Veras; Euriene Maria de Araujo Bezerra; Jefferson Carlos Araujo Silva; Luan 

Nascimento Silva; Mara Dayanne Alves Ribeiro; Tannara Patrícia Silva Costa; Gaussianne 

Campelo Oliveira. 

 

Eixo: Promoção da saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: iagoveras@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A Estratégia Saúde da Família (ESF) propõe uma ampliação da intervenção 

em saúde, o objeto de atenção, passa a ser a família, entendida a partir do ambiente onde se vive. 

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) fazem parte das ESF e garantem vinculação e 

identidade cultural com as famílias. Em 2008, foram criados os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), oferecendo maior resolubilidade e integralidade ao SUS. O fisioterapeuta insere-

se, neste contexto, adotando um novo aspecto de ciência promotora, preventiva de saúde. 

OBJETIVOS: Analisar o perfil dos ACS assim como a informação destes em relação às 

atividades desenvolvidas pelo NASF de Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Os participantes foram 

orientados sobre a pesquisa, critério de inclusão ser lotado em UBS vinculada ao Distrito – 1, 

escolhido por ser o segundo maior em população adstrita e distribuição geográfica acessível. A 

coleta aconteceu de janeiro a maio de 2012 utilizando-se um questionário fechado composto por 

duas etapas, primeira caracterizando o profissional entrevistado, e outra investigando o 

conhecimento dos ACS com relação aos serviços prestados pelo NASF. A aplicação dos 

questionários aconteceu nas UBS. Os dados foram divididos e analisados no Microsoft Office 

Excel – 2007. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do 

Piauí – 0296.0.045.000-11. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De um total de 65 entrevistados 

78% (n=51) pertenciam ao sexo feminino, estando 45% (n=29), na faixa etária de 30 a 40 anos 

de idade. Quanto ao tempo de serviço, 98% (n=63) atuam há mais de 05 anos. Quanto à 

escolaridade, a maioria possuía nível médio (60%, n=39). Em relação aos serviços prestados pelo 

NASF, 81% (n=53) destacam as atividades coletivas como as principais formas de intervenção, 

seguidas por visitas domiciliares (63%, n=41) e atividades educacionais (73%, n=48). 41% (n=37) 

ressaltam a melhoria da qualidade de vida da população e fornecimento de informações e 

esclarecimentos em saúde (74%, n=48). A maioria está satisfeita com o serviço (58%, n=38), 

classificam sua experiência com a equipe como boa (41%, n=27), além de o destacarem como 

muito importante para a saúde (49%, n= 32). No quesito satisfação, 42% (n= 27) relatam 

insatisfação, como dificuldade de acesso, falta de transporte, poucos profissionais, área muito 

extensa, dificuldades estruturais e materiais. Uma boa relação entre ACS e NASF é então 

apresentada, conferindo um ponto positivo na implantação do NASF na cidade de Parnaíba, pois 

se pode obter, assim, um maior impacto sobre os diferentes fatores que interferem no processo 

saúde-doença, promovendo um direcionamento à corresponsabilização e gestão integrada do 

cuidado. CONCLUSÃO: Mostrou-se que, a despeito do pouco tempo de serviço do NASF, dada 

a recém-implantação na cidade, o mesmo está em fase de adaptação a essa nova forma de trabalhar 

compartilhadamente, contudo, os ACS possuem uma boa relação e informação com relação à 

estrutura e as atividades realizadas pelo NASF de Parnaíba. 
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EDUCAÇÃO DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL: ATUAÇÃO DO 

ENFERMEIRO 
 

Eliã Costa da Silva; Janaine Cardoso Rocha; Nadja Milena Cardoso Rocha; Dairton da Silva 

Vieira; Ruth Cardoso Rocha; Monique Lopes da Cruz.  

 

Eixo: Promoção da Saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: elia_agape5@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial torna-se conhecida atualmente como um relevante 

problema de saúde pública segundo análise de seu perfil epidemiológico. Trata-se de uma das 

doenças que leva à modificações significativas para seu portador no intuito de minimizar os riscos. 

OBJETIVOS: Analisar a importância da educação em saúde para a realização de um cuidado de 

enfermagem mais humanizado. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura 

realizada nos meses de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013 em periódicos indexados nas bases 

de dados LILACS, SCIELO, MEDLINE e BDENF evidenciando 36 referências analisadas 

conforme os critérios de inclusão. As publicações referentes aos anos de 2003 a 2013 foram 

selecionadas e os termos usados na pesquisa foram: Hipertensão arterial, cuidado de enfermagem 

e educação em saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo mostrou que grande parte dos 

artigos considera a educação em saúde a principal ferramenta no cuidado e diminuição dos riscos 

de agravamento da doença. Alguns relatos evidenciaram que, embora contribuindo para o 

cuidado, a implementação da educação em saúde ainda encontra grandes barreiras que estão 

ligadas tanto à equipe de enfermagem, que necessita de mais recursos e apoio, como à clientela 

devido seu nível socioeconômico e baixa escolaridade. Parte das publicações ressaltou ainda que 

a satisfação do usuário por meio de um atendimento de qualidade, o acolhimento integral, o ouvir 

as dificuldades dos usuários procurando uma resolubilidade fazem parte de uma prática do 

cuidado integral e proporcionam à população melhor qualidade de vida. A educação em saúde 

para pacientes hipertensos deve auxiliar para reduzir a pressão arterial, controlar outros fatores de 

riscos cardiovasculares e reduzir a dose dos medicamentos usados no tratamento para o controle 

da doença. CONCLUSÃO: Os profissionais têm compreendido que a associação do cuidado e a 

orientação podem trazer resultados benéficos para tal atendimento. A utilização de meios como 

palestras, oficinais educativas, grupos de discussão, rodas de conversas e outras atividades 

favorecem melhor acesso da população alvo aos serviços de saúde e proporciona aos profissionais 

uma visão mais completa sobre quais áreas devem ser exploradas para um cuidado mais 

humanizado. 
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A IMPORTANCIA DO PREENCHIMENTO DA CADERNETA DO IDOSO PARA O 

ACOMPANHAMENTO DO HIPERDIA 
 

Renalidangela Gomes Vasconcelos; Maria Aline Alves Pereira; Karine Martins Nobre; Thays 

Passos Aragão Alves; Anderlane Sara de Sousa Paiva; Adoralice Angeline Alves Mendonça; 

Tereza Angelise Alves Mendonça.  

 

Eixo: Promoção da Saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: thaisgomesvasconcelos@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural de diminuição progressiva da reserva 

funcional dos indivíduos. As doenças próprias do envelhecimento ganharam maior expressão na 

sociedade por sua maior carga, incapacidades e aumento do uso dos serviços de saúde. As 

políticas de saúde devem contribuir para que mais pessoas envelheçam com saúde (VERAS, 

2003). A utilização da caderneta do idoso é a política que objetiva no Sistema Único de Saúde 

garantir atenção integral à saúde da população idosa. O aumento dos idosos na população implica, 

em termos de utilização dos serviços de saúde, um maior número de problemas de longa duração, 

que frequentemente exigem intervenções custosas, envolvendo tecnologia complexa para um 

cuidado adequado (BRASIL,2007). OBJETIVOS: Descrever a importância do devido 

preenchimento da caderneta do idoso no atendimento do HIPERDIA. METODOLOGIA: Estudo 

desenvolvido em janeiro de 2011, no Centro de Saúde da Família de Tapuio – Cariré -CE. O 

referido estudo trata–se de um relato de experiência realizada com indivíduos do gênero 

masculino e feminino com diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus, 

cadastrados no Sistema de Informação da Atenção Básica do CSF do distrito de Tapuio município 

de Cariré-CE, O Centro de Saúde vem realizando atividade intersetoriais de saúde, ações de 

prevenção e educação em saúde. Semanalmente dentro do cronograma de atendimento do CSF 

destina – se um turno para atendimento do Hiperdia, onde dentro desse agendamento de atividades 

a serem realizadas, organiza – se mensalmente oficinas educativas para que se possa através das 

ações e atividades desenvolvidas condicionar mais oportunidades de ensinamento para os idosos 

e/ou seus cuidadores e com isso possibilitando um melhor acompanhamento e assistência a essa 

parcela da população. De acordo com dados do SIAB no mês do estudo, a unidade de saúde 

possuía 8 pacientes diabéticos, 140 hipertensos e 54 pacientes com diagnóstico de hipertensão e 

diabetes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A utilização da caderneta do idoso pelo serviço é 

concebida como auxílio ao acompanhamento da saúde dos idosos pelo profissional que presta 

assistência, seja ele portador de doença ou sadio. É um instrumento que subsidia o cuidado 

familiar com as informações de agendamento de consultas, medicações em uso e vacinações a 

serem feitas. Esse registro garante uma melhor vigilância à saúde do idoso. Melhora o 

acompanhamento do serviço, pela notificação dos agravos ocorridos. É um amparo ao idoso, a 

família e ao serviço de saúde. Um instrumento de promoção à saúde. CONCLUSÃO: A 

utilização da caderneta do idoso pelo serviço é considerada uma ferramenta auxiliar importante 

ao acompanhamento da saúde desse grupo pelo profissional e pela família. Para a Estratégia de 

Saúde da Família é um fomento à vigilância a saúde por possibilitar além do acompanhamento a 

orientação aos idosos sobre como se manterem hígidos. 
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EIXO 3: 

 

“EDUCAÇÃO POPULAR” 
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EMPODERAMENTO, SAÚDE MENTAL E INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA REDE DE 

SAÚDE MENTAL 

 

Carla Susana Ribeiro da Silva; Antonia Gessica Rodrigues de Castro; Deusilene Vicente dos 

Santos; Larissa Ferreira Gonzales; Ramone Kelly de Oliveira; Lucas Dannilo Aragão Guimarães.  

 

Eixo: Educação popular  

Apresentação: Oral  

E-mail: carla_susanna15@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: Desinstitucionalização em saúde mental implica superar a condição de 

exclusão social a qual, historicamente, doentes mentais foram submetidos, o resgate de sua 

cidadania, de seu reconhecimento como sujeito para além do estigma da doença e de sua 

participação social. (Bock, 2009). OBJETIVOS: Discutir as necessidades da vida cotidiana dos 

participantes da Associação; contribuir para desenvolvimento de ações de empoderamento; 

discutir o processo de reinserção social para os usuários da Associação. METODOLOGIA: O 

estágio ocorreu nos meses de setembro a dezembro de 2012, em Teresina, Piauí, em uma 

Associação de usuários da Rede de Saúde Mental, aberta também, aos familiares e profissionais. 

A metodologia baseou-se na observação-participante e realização de rodas de conversa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O primeiro momento foi dedicado a observação das reuniões. 

Os usuários realizaram uma avaliação geral dos CAPS, mencionando as falhas e apontando 

sugestões possibilitaria um serviço de melhor qualidade. Eles organizaram I Ciclo de Palestras 

sobre Saúde Mental, no qual os associados participaram ativamente, desde a venda de ingressos 

até fala nas palestras. O segundo momento foi dedicado a realização de rodas de conversa que 

visava discutir a principais necessidades sentidas no cotidiano dos associados. Foram abordados 

temas como família, profissão, lazer, educação e relacionamentos sociais. Foi bastante destacado 

a vontade de terem um emprego, de possuírem uma renda e se manterem pelos próprios esforços.  

Eles relataram também o forte preconceito que existe em relação à pessoa com transtorno mental, 

pois eles são reduzidos ao transtorno, sem serem vistos como seres complexos, com subjetividade 

e identidade. E esse preconceito torna mais difícil o processo de reinserção social e os afeta em 

todas as áreas, principalmente no trabalho. Na educação eles relataram também o desejo de dar 

continuidade aos estudos e posteriormente terem uma profissão. As discussões visavam buscar 

soluções e estratégias, em conjunto, que ajudassem a suprir essas necessidades, além da 

conscientização sobre direitos e empoderamento. Ao fim, com as informações sobre locais, 

serviços oferecidos e programas voltados para as necessidades apresentadas, foi confeccionado 

um folder que foi entregue aos associados. CONCLUSÃO: Observou-se que dentro do grupo 

havia ideias e manifestações de que denotavam empoderamento, pois eles são engajados com a 

missão de falar sobre saúde/doença mental a fim de modificar as concepções prévias que se tem 

a respeito da pessoa com transtorno mental, dentro e fora do ambiente da associação. A partir da 

troca de experiências entre os participantes, há o fortalecimento do vínculo, que forma uma rede 

coesa e solidária que contribui para o enfrentamento da realidade. Foi uma atividade 

enriquecedora que proporcionou ampliação da percepção, superação de preconceitos e a 

experiência de vivenciar contextos, até então, só vistos na teoria. 
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CUIDADOS COM OS PÉS: CONHECIMENTO ENTRE PORTADORES DE 

DIABETES MELLITUS 

 

Genilson José Dias Júnior; José Diego de Brito Sousa; Jonathas Santana Pinheiro Galvão; Roney 

Silva Sousa; Enewton Eneas de Carvalho; Ana Larissa Gomes Machado; Francisca Suse 

Gonçalves de Moura. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Oral 

E-mail: junior_mossoro@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO: As endocrinopatias, como o diabetes mellitus tipo 2, por suas altas taxas de 

prevalência e dificuldades de automanejo na população configuram-se como um desafio para os 

profissionais de saúde. Sabe-se que mais de 10% dos pacientes portadores de diabetes 

desenvolverão úlceras nos pés em algum momento de suas vidas, principalmente após 10 anos de 

diagnóstico. OBJETIVOS: Investigar o conhecimento sobre o cuidado com os pés entre 

portadores de diabetes mellitus tipo 2 no município de Picos – PI; Demonstrar a importância do 

conhecimento no manejo dos problemas diários decorrentes da doença. METODOLOGIA: 

Estudo transversal, realizado com 102 diabéticos cadastrados em duas Unidades de Saúde da 

Família. Dados coletados de agosto a setembro de 2010, por meio de entrevista. Os mesmos foram 

transportados para o programa estatístico SPSS, sendo a análise efetuada por meio de estatística 

descritiva. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No que se refere aos cuidados adequados com os 

pés dos diabéticos, 66 (64,7%) dos participantes relataram fazer higiene dos pés. Destes, apenas 

22 (21,5%) utilizam água morna e sabonete neutro. Além disso, 99 (97,1%) responderam que 

cortam as unhas corretamente, 85 (83,3%) relataram realizar exames diários nos pés, 96 (94,1%) 

relataram não andar sempre descalço e 93 (91,2%) não possui calos e 96 (94,1%) não possui 

feridas. Em relação à assistência médica, 89 (87,3%) diabéticos mencionaram procurar sempre. 

CONCLUSÃO: Os resultados do estudo mostraram o conhecimento aos cuidados com os pés 

satisfatório entre os portadores da patologia. Por essa razão, necessitam ser preservadas suas 

capacidades e desenvolvidas suas habilidades para o autocuidado, contribuindo ativamente para 

que os diabéticos levem uma vida mais independente e saudável. 
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CADERNETA DE SAÚDE DO IDOSO: DESCONHECIMENTO VERSUS 

EMPODERAMENTO 

 

Iracynetta Passos de Sousa; Sharon Maria Torres Pinheiro; Eloides Gonçalves de Oliveira; 

Rodrigo Nogueira Facundes; Anna Katharinne Carreiro Santiago; Iramara Kelly Passos de Sousa; 

Anaide Mary Barbosa Santos. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Oral 

E-mail: iracynetta@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é um instrumento valioso que auxiliará 

na identificação das pessoas idosas frágeis ou em risco de fragilização. Para os profissionais de 

saúde, possibilita o planejamento, organização das ações e um melhor acompanhamento do estado 

de saúde dessa população. Para as pessoas idosas é um instrumento de cidadania, onde terá em 

mãos informações relevantes para o melhor acompanhamento de sua saúde. OBJETIVOS: O 

objetivo deste trabalho é compartilhar a experiência vivenciada junto a um grupo de idosos acerca 

da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

que partiu de uma atividade, recorte de um projeto denominado Idade Legal, desenvolvida junto 

a idosos no Conselho Comunitário do Bairro Água Mineral, na zona norte de Teresina, capital do 

Piauí. A atividade foi idealizada por profissionais residentes da categoria de enfermagem, 

assistência social, psicologia e educação física, na Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família e Comunidade - RMSFC, da Universidade Estadual do Piauí - UESPI. Os encontros eram 

realizados antes de uma atividade física denominada Capoterapia, disponibilizada pelo Conselho, 

todas às terças-feiras, no turno da tarde e tinha a duração de aproximadamente 30 minutos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A temática abordada no encontro em questão com idosos da 

comunidade foi sobre a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. Na ocasião da reunião foi entregue 

a cada um dos idosos uma caderneta, visando que com ela em mãos a discussão ocorreria com 

mais facilidade. Através da roda de conversa, onde todos tem o poder da fala, os residentes 

questionaram o conhecimento dos idosos quanto à caderneta e para surpresa dos profissionais 

presentes, nenhum de um quantitativo de 26 idosos portava ou mesmo conhecia esta ferramenta 

de relevância para a saúde pública. Diante do inesperado resultado, foi necessária uma primeira 

abordagem do que seria a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa; Enfatizou-se a importância da 

mesma, os dados e informações que continham e sua utilidade. Atentou-se que a cada consulta 

ela deveria está presente e ter as anotações pertinentes à saúde de seu portador. Ao final da reunião 

fez-se uma analogia da caderneta com a Caderneta de Saúde da Criança, com a sua importância 

e valor de documento que possuía, os idosos passaram a acreditar que estavam em mãos de um 

documento/ instrumento de relevância e apreço. Todos quiseram levar para casa e alguns, ali 

mesmo, já preencheram os dados de identificação da sua. O empoderamento do grupo quanto ao 

tema foi alcançado e a participação ativa da comunidade na saúde foi colocada em destaque. 

CONCLUSÃO: O não conhecimento e a não ação de portar a Caderneta de Saúde pode ser 

interpretada como o não uso da mesma pelo serviço de saúde. Desta forma, conclui-se que os 

dados de importância para a atenção à saúde ficam registrados em outros documentos, que não a 

caderneta e provavelmente no poder das EqSFs, mas não dos idosos. 
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OS CUIDADOS QUE A ENFERMAGEM PODE EXERCER COM OS 

HIPERTENSIVOS 

 

Claudia Maria Sousa de Carvalho; Jaqueline Carvalho e Silva; Patrícia Maria Gomes de Carvalho; 

Lenilson Borges Dos Santos; Lia Raquel Borges dos Santos; Kárytta da Silva Ramos; Thaís 

Ferreira Alexandria. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Oral 

E-mail: nil11_bs@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial representa um dos principais problemas de saúde pública 

em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Sendo um importante fator de risco para doenças 

decorrentes de aterosclerose e trombose, que se exteriorizam, predominantemente, por 

acometimento cardíaco, cerebral, renal e vascular periférico. Orientar jovens e adultos quanto à 

importância da realização de atividade física mantendo uma alimentação equilibrada, o não 

consumo de álcool, evitar stress desnecessários e/ou estar atento ás doenças oportunistas, são 

ações que a enfermagem pode estar fazendo para a melhoria na condição de vida de um indivíduo. 

OBJETIVOS: Neste estudo o principal objetivo é mostrar como se promove a assistência de 

enfermagem ao hipertenso de forma geral, envolvendo o profissional, o paciente, a família e a 

sociedade em volta deste. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, já que foi 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído de artigos científicos. Procurou-se 

analisar material cujo enfoque fosse os resultados obtidos com programas de educação em saúde 

em pacientes portadores de hipertensão arterial. A procura pelo material bibliográfico para análise 

foi realizada na língua portuguesa abordando a questão em estudo. Para tanto, foi consultada a 

base de dados: MEDLINE, SciELO, LILACS, Bireme; de onde se obteve uma relação de 

resumos, utilizando os descritores: hipertensão e educação em enfermagem, tendo sido 

encontradas 2347 referências. Na delimitação do período: (2007 – 2012), pois o interesse era 

também em artigos que enfocassem a prática dos enfermeiros, o que reduziu o número de 

referências para 186. Tendo como final de amostras utilizadas 14 referências para enfoque do 

estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram analisados dois artigos que tratavam de 

hipertensão arterial e um deles mostrou que rapazes com excesso de peso corporal estão 

interligados à elevação da pressão arterial, enquanto que nas moças houve uma relação delas com 

o uso de fumo. Já outro estudo mostrou ter prevalência da hipertensão com pessoas de raça negra 

e/ou idade elevada (homens de até 50 anos e mulheres com mais de 50 anos), e uma maior 

incidência em pessoas diabéticas. CONCLUSÃO: Entre os diversos fatores de risco citados, o 

excesso de peso é o que está mais relacionado com a hipertensão, sendo explicado pelo fato de o 

indivíduo hoje não estar sempre atento a sua alimentação podendo ser até uma relação direta com 

a patologia. 
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CONTRIBUIÇÕES DA RECICLAGEM PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Lívia Maria Mello Viana; Pablo Rafael Araújo Lima; Silvelene Carneiro de Sousa; Iel Marciano 

de Moraes Filho; Ivanilda Sepúlveda Gomes; Francidalma Soares Sousa Carvalho Filha; Inez 

Sampaio Nery. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Oral 

E-mail: liviamariamelloviana@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Sabe-se que a reciclagem traz inúmeros benefícios, tanto para o meio ambiente 

quanto para o próprio ser humano. Dentre eles pode-se citar: a diminuição e a prevenção de riscos 

na saúde pública: Os resíduos não são destinados a lixões ou aterros sanitários com a reciclagem 

e, portanto, não contaminam o solo, os rios e o ar, que indiretamente causariam doenças, e também 

não favorecem a proliferação de agentes patogênicos. OBJETIVOS: Dessa forma, este estudo 

trata-se de um relato de experiências sobre uma gincana com tema “A Importância da Reciclagem 

e as Patologias Ocasionadas pelo Lixo” para discentes do ensino fundamental de uma escola 

pública municipal de Teresina. METODOLOGIA: Estudo exploratório descritivo com 

abordagem qualitativa do tipo relato de experiência, desenvolvido no período de março à maio de 

2012. Foi utilizada como metodologia a disposição dos alunos em equipes, a realização das provas 

relacionadas aos temas e a apresentação de palestras por discentes de Enfermagem que cursavam 

a disciplina Tutoria II da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) acompanhados por uma 

professora enfermeira responsável pela respectiva disciplina. A gincana tinha por objetivo 

sensibilizar quanto às formas de reaproveitamento de materiais usados e a prevenção de 

patologias. Uma vez que, as medidas de promoção a saúde visam aumentar o bem-estar do 

indivíduo e das comunidades; buscando transformações e despertando a ideia de autonomia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para abranger um grande número de alunos participantes, 

contribuindo assim, com a conscientização da necessidade e importância da reciclagem e do 

reaproveitamento dos materiais, a gincana realizou uma prova que tinha a finalidade de coletar 

garrafas pets e matérias recicláveis, paralelamente com a gincana, foram ministradas palestras 

para os discentes, com temáticas sobre as principais patologias ocasionadas pelo lixo (dengue, 

tétano, diarreia, verminoses, parasitoses, amebíases, dentre outros) com a finalidade de maiores 

esclarecimentos sobre a prevenção das mesmas. Uma vez que o lixo constitui-se um problema 

social, econômico, sanitário e ambiental. Além disso, é um componente importante do perfil 

epidemiológico da comunidade, exercendo influência, ao lado de outros fatores, sobre a 

incidência de doenças. Deixando-se claro que, do ponto de vista sanitário, não se pode afirmar 

que seja a causa direta, no entanto, está comprovado o seu papel na transmissão de doenças 

provocadas por macro e microrganismos que vivem ou são atraídos pelo lixo. CONCLUSÃO: 

Os adolescentes participaram da gincana, discutindo sobre os temas propostos, além disso, foi 

possível perceber ao final o aumento no nível de informações destes, favorecendo que eles 

percebam os riscos ambientais e seus efeitos sobre a saúde da população e ainda o conhecimento 

da prevenção das patologias ocasionadas. Também se mostrou eficaz essa metodologia para o 

aprendizado dos discentes de Enfermagem e para praticarem conceitos de consulta coletiva e 

abordagem problematizadora vista em sala de aula. 
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PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA SAÚDE. O PROJOVEM ADOLESCENTE NA 

MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE. 

 

Moisés do Nascimento Bonfim; Antonio Jorlan Soares de Abreu; Cristiani Hembecker Bonfim; 

Francisco Pereira de Sousa Filho. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Oral 

E-mail: mnbonfim@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: Este relato acompanhou a estratégia da Secretaria Municipal de Assistência 

Social em Buriticupu no Maranhão, com o Programa Nacional de Inclusão de Jovens Projovem 

Adolescente, que durante a aplicação do Eixo Juventude em Saúde, colaborou com o Núcleo 

Municipal de Educação em Saúde – NMES no combate a dengue das vilas onde residem os 

adolescentes. OBJETIVOS: Mobilizar os jovens e adolescentes de programas sociais no combate 

ao mosquito da dengue; Proporcionar o protagonismo juvenil através de ações de saúde dentro da 

comunidade; METODOLOGIA: Por se tratar de uma região de transição da Amazônia Legal, 

em que os períodos de chuvas e secas são intensos e a incidência do mosquito da dengue leva 

todos os anos uma grande quantidade de pacientes as Unidades de Saúdes da Família USF e em 

casos mais graves ao hospital do município de Buriticupu, onde não são raras as vezes que é 

necessário retirar o paciente a outro município devido a gravidade, o Projovem Adolescente 

estabeleceu duas prioridades para o sucesso do trabalho: capacitar os orientadores sociais 

juntamente com os adolescentes e levar o conhecimento adquirido a todas as residências que 

fazem parte da território referenciado pelo Centro de Referência em Assistência Social CRAS. O 

Projovem estabeleceu parceria com secretaria de Saúde para executar as ações locais no combate 

a dengue e propôs realizar o processo de informação com folders, panfletos, cartazes e palestras 

de casa em casa, no perímetro que abrange a área de cobertura definido pelo CRAS. A estratégia 

do Projovem, composto por adolescentes de 15 a 18 anos está no fato do programa em sua diretriz 

trabalhar temas transversais como cidadania e saúde. Após a comunidade, em especial alunos da 

rede pública municipal e estadual de educação se colocarem a disposição como mobilizadores 

nos bairro e na vilas onde estão inseridos, as atividades ganharam corpo em todas as vilas do 

centro urbano do município. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A presença dos adolescente na 

campanha de combate a dengue tem surtido efeitos imediatos na diminuição dos números 

quantitativos de infectados por dengue no município. Parte dessa diminuição está ligada ao fato 

de os próprios adolescentes visitarem suas residências, agora com a capacitação recebida pelo 

programa e colocarem em prática as ações de diagnóstico e se detectados a presença do mosquito, 

a aplicação de medidas para a eliminação do foco do mosquito no momento da visita. As ações 

tem conseguido uma mobilização contínua dos adolescentes e comunidade e mesmo com a 

diminuição dos incidentes, o trabalho vem ganhando amplitude com a expansão para outras vilas 

até então desassistidas pela prática. CONCLUSÃO: Diante do trabalho realizado, fica 

perceptível que a comunidade ao ser mobilizada para uma ação local, permite chegar a resultados 

mais concretos e difíceis de serem apagados com o tempo. A capacitação do Projovem para serem 

os agentes transformadores prova que a comunidade não é passiva na construção de políticas 

públicas de saúde, mas uma agente dessa transformação social. 
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VER-SUS COMO FERRAMENTA DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

ATRAVÉS DA APROXIMAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E DOS CONSELHOS 

DE SAÚDE 

 

Patrícia Pimentel Alves; Marcos Aguiar Ribeiro; Ana Suelen Pedroza Cavalcante; Marcus Brenno 

Ferreira da Silva; André Luís Façanha da Silva; Jarbas Osterno Vasconcelos. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Oral 

E-mail: patriciapimentel.enfermagem@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O modelo tradicional e especialista de formação em saúde, centrado em 

sistemas orgânicos, procedimentos e diagnósticos/terapia, fragiliza a formação. Nesse sentido, 

deve-se buscar desenvolver condições de identificação e resolução das necessidades de saúde, 

ampliando a formação aos aspectos sociais, de forma a possibilitar a autonomia e participação 

dos usuários do SUS. Assim, na perspectiva do conceito ampliado de saúde e do conceito de 

quadrilátero da formação (ensino, gestão, atenção e controle social), o Projeto Vivências e 

Estágios na Realidade do SUS (VER-SUS) busca aproximar os participantes para além dos 

serviços de saúde, vivenciando os Movimentos Sociais e as diversas formas de Participação e 

Controle Social, exercendo assim um papel ativo na sua formação, na sociedade e na construção 

do SUS para todos. OBJETIVOS: Relatar a experiência de vivências nos Movimentos Sociais e 

nos Conselhos de Saúde, proporcionadas pelo projeto VER-SUS METODOLOGIA: Trata-se de 

um relato, onde se descreve a experiência de participação do Projeto VER-SUS em Sobral – 

Ceará, como ferramenta de incentivo e sensibilização dos estudantes frente aos temas de 

participação social e controle social, mediante as vivências em Conselho de Saúde e Movimentos 

Populares. A vivência aconteceu no período de julho de 2012 e janeiro de 2013 onde o projeto 

VER-SUS incorporou em sua programação as vivências nos Movimentos Sociais e no Conselho 

e Municipal de Saúde. Utilizou-se da roda como metodologia de discussão, para compartilhar 

experiências e sistematizar a relevância da participação e controle social. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Conheceu-se cinco movimentos sociais, relacionados à evangelização, promoção 

da saúde e assistência social, organização de trabalho, ressocialização e aproximação à arte e 

cultura local. Como também, vivenciou-se o Conselho Municipal de Saúde, sua organização e 

composição. Observa-se que o VER-SUS aproxima os acadêmicos participantes do SUS, de 

forma a reorientar a graduação para uma formação que discuta gestão, participação popular e 

controle social. Reconhece ainda a importância dos movimentos de base, de forma a instigar um 

papel ativo dos estudantes, cada vez mais próximos dos espaços de participação e controle social. 

Auxilia também os estudantes a refletirem sobre o incentivo ao empoderamento dos usuários do 

SUS sobre seus direitos e deveres, como também sua participação nos debates e decisões, fugindo 

da gestão hierárquica e incentivando a gestão participativa. CONCLUSÃO: Destaca-se então a 

relevância de uma formação mais próxima da participação social, seja através dos movimentos 

sociais ou dos Conselhos de Saúde, de forma a incentivar uma construção horizontal dos 

conhecimentos em saúde que respeite os saberes populares e os atrele em suas práticas 

profissionais. Como também, conceder informações aos usuários do SUS, propiciando-lhes 

autonomia e os aproximando dos espaços de decisão e deliberação. 
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CASA DO MEIO DO CAMINHO? UMA EXPERIÊNCIA ACOLHEDORA E 

INOVADORA 

 

Patrícia Aparecida Gumarães de Resende; Aurelice Gomes Fonseca Lima; Ledjane de Lemos 

Ferreira Leite. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Oral 

E-mail: pathresende@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Ao ler a frase do poema de Carlos Drumonnd de Andrade \"No meio do 

caminho\" pensamos na realidade do município de Itapecuru Mirim em face da saúde materno-

infantil em que ainda morriam tantos recém nascidos. A Casa do Meio do Caminho foi pensada 

como uma alternativa para essas gestantes que, não tendo onde ficar, precisam aguardar o 

prosseguimento do trabalho de parto. Como versa o poema, em vez de ser obstáculo difícil de ser 

superado, é um instrumento na construção do processo de salvar vidas. A inquietação quanto a 

essa realidade fez com que pensássemos numa estratégia de acolhimento dessas gestantes que as 

impedisse de retornar para as suas casas ou não as deixasse sem saber onde ficar, pondo em risco 

suas vidas e as de seus filhos por não serem assistidos nesse momento tão especial que é o parto. 

OBJETIVOS: Proporcionar empoderamento comunitário para a redução da mortalidade infantil 

no município de Itapecuru Mirim – MA METODOLOGIA: Foi pensado na criação de um local 

para abrigo de gestantes, principalmente de zona rural, que viriam no momento do trabalho de 

parto e que eram enviadas de volta, pelos funcionários do hospital, a suas casas, alegando não ser 

o momento do parto e nesta volta alguns bebes acabavam morrendo. Esse local se tornou a Casa 

do Meio do Caminho, local estratégico que foi generosamente doado por uma família de um bairro 

do município, onde cederam um espaço com dois quartos e banheiro para o acolhimento dessas 

gestantes e de um acompanhante, onde ficariam até o momento do parto. Esta casa fica no 

caminho para o hospital e caso a gestante entrasse em trabalho de parto a noite, um taxista 

solidário estaria pronto para leva-la para atendimento. Como o local precisava de uma pequena 

reforma, a comunidade também foi envolvida, como voluntários, em um mutirão. Criou-se 

também o Quintal Maravilha, um quintal com horta, que busca aproveitar o solo e o que este 

produz. As técnicas empregadas foram o espiral de ervas, cobertura de raízes expostas, canteiro 

buraco de fechadura e mandalas, com o intuito de aproveitamento máximo da água e da terra, 

com menor custo de produção. Na casa utilizou-se pintura de tinta de terra, uma técnica de 

bioconstrução que consiste numa construção que respeita o meio ambiente e não causa danos à 

saúde das pessoas que manipulam as tintas. A pintura é feita à base de água, cola comum e terra, 

encontrada nas proximidades da casa. Após o término da reforma da casa foi realizado um chá de 

casa nova para a família acolhedora com doações de material e móveis para receber a gestante, 

que foi prontamente realizado pela própria comunidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Percebemos com este projeto que é possível envolvermos a comunidade no processo da redução 

da mortalidade infantil no município de Itapecuru Mirim e com mínimos custos e ainda a cultivo 

de ervas. CONCLUSÃO: A gestão municipal, estadual, profissionais de saúde da semus e a 

comunidade se sentiram sensibilizadas e envolvidos no processo de salvar vidas, reunindo 

esforços e garantindo às nossas gestantes a alegria da maternidade. 
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“A GENTE QUER TER VOZ ATIVA”: EXPERIÊNCIA COM RODAS DE CONVERSA. 

 

Sharon Maria Torres Pinheiro; Iracynetta Passos de Sousa; Eloides Gonçalves de Oliveira; 

Rodrigo Nogueira Facundes; Ana Katharinne Carreiro Santiago. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Oral 

E-mail: sharon.torres@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As rodas de conversa segundo Brasil (2006) consistem em uma metodologia 

bastante utilizada no processo de intervenção comunitária que se baseia na participação coletiva 

de debates, através da criação de espaços de diálogo, nos quais os sujeitos podem se expressar e, 

sobretudo, escutar os outros e a si mesmos. A proposta metodológica ora descrita, se apresenta 

neste trabalho como ferramenta bastante significativa para o desenvolvimento das atividades 

coletivas que fortalecem o empoderamento dos sujeitos. OBJETIVOS: Analisar as rodas de 

conversa enquanto estratégia de práticas de cuidado em saúde coletiva pela equipe de Residência 

Multiprofissional de Saúde da Família e comunidade no território Água Mineral em Teresina 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência no grupo de Convivência Viver Bem e 

no Grupo Idade Legal. O grupo Viver Bem tem suas atividades de promoção de saúde realizadas 

todas as segundas feiras a partir das 07h30min da manhã, no território Água Mineral, sendo 

constituído em sua grande maioria por mulheres em idade adulta. Enquanto no Grupo Idade Legal 

as atividades são realizadas no Conselho Comunitário, todas as terças feiras a partir das 17 horas, 

sendo formado em sua maioria por idosos do sexo feminino e masculino. Ambas as atividades 

utilizam as Rodas de Conversa enquanto estratégia de promoção de saúde, discutindo temáticas 

diversas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As distintas motivações dos profissionais passavam 

pela percepção da necessidade de se ampliarem as ações de promoção à saúde para além das 

tradicionais atividades educativas centradas em palestras verticalizadas. Nesse sentido a 

experiência de aplicação da metodologia das Rodas de Conversa propiciou apontar as seguintes 

percepções: a construção de processos de formação que privilegiem as relações entre os sujeitos 

envolvidos; a produção de conhecimentos e práticas de cuidado emancipadores; a formulação e o 

engajamento político, o vínculo, a participação da comunidade, o trabalho em equipe e novas 

práticas de educação em saúde; a mudança do comportamento assistencialista de profissionais e 

usuários ; interação de profissionais, usuários e comunidade para estimular a criatividade e 

práticas de educação em saúde. CONCLUSÃO: Percebeu-se que a experiência metodológica 

com as Rodas de Conversa tem possibilitado ampliar os espaços de debate, a construção de 

conhecimento, a troca de saberes, bem como a produção de práticas de cuidado coletivo. Estas 

conferiram, pois, maior ênfase à educação em saúde como espaço dialógico e solidário numa 

abordagem do campo da educação popular em saúde como potencializadora do cuidado. 
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A QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: UMA 

ABORDAGEM A TRÊS MUNICÍPIOS DO VALE DO RIO PARDO 

 

Patricia Ana Muller; Ari Nunes Assunção; Luciele Sehnem. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Oral 

E-mail: patriciaanamuller@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde (Brasil, 2009) tem a concepção de que a Estratégia 

Saúde da Família é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de promoção e 

proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 

saúde. São ações desenvolvidas por uma equipe de saúde, sendo dirigidas a cada pessoa, às 

famílias e à coletividade de um determinado território. Bem estruturada e organizada, a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) resolve os problemas de saúde mais comuns da população, reduz os 

danos ou sofrimentos e contribui para uma melhor qualidade de vida das pessoas acompanhadas. 

OBJETIVOS: A pesquisa tem por objetivo desvelar a qualificação dos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), identificando o profissional que as desenvolve, os temas discutidos e/ou 

necessários, bem como se estão adequadas ao cotidiano. METODOLOGIA: Metodologicamente 

a investigação seguiu a trajetória quantitativa e qualitativa, adotando estudo exploratório-

descritivo. O estudo envolveu vinte e cinco ACS de seis Estratégias de Saúde da Família, 

totalizando três municípios da abrangência da 13° Coordenadoria Regional de Saúde/RS. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os sujeitos eram predominantemente do sexo feminino 

(92%), com faixa etária entre 24 e 41 anos de idade (40%), escolaridade ensino médio completo 

(68%) e 56% atuam na ESF de um a nove anos. Após análise, constatamos que os ACS recebem 

qualificações para desenvolver seu trabalho, sendo a maioria ministrada pelo profissional 

Enfermeiro e os temas mais discutidos: hipertensão, diabetes e saúde mental. Sobre os temas que 

gostariam que fossem discutidos, os mais citados foram saúde mental, saúde mental/drogas e 

sexualidade. A maior parte dos sujeitos acredita que as qualificações estão adequadas com as 

necessidades do cotidiano. CONCLUSÃO: Assim, com a análise dos dados foi possível conhecer 

a qualificação de uma parte dos agentes comunitários de saúde Vale do Rio Pardo/RS. O agente 

tem a oportunidade de identificar problemas, orientar e levar para a equipe profissional o que 

ocorre na comunidade. Para isso, é importante a qualificação e um profissional responsável na 

unidade, sendo na pesquisa o enfermeiro o profissional mais apontado por realizar a maioria 

dessas qualificações. Para concluir os ACS na realidade do Rio Grande do Sul são subordinados 

administrativamente ao secretário municipal de saúde, em contrapartida a Portaria GM/MS nº 

1886, é considerada atribuições básicas dos enfermeiros instrutores/supervisores, entre outras 

atividades, planejar e coordenar a capacitação e educação permanente dos ACS, executando-a 

com participação dos demais membros da equipe de profissionais do serviço local de saúde. 
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EIXO 3: 

 

“EDUCAÇÃO POPULAR” 
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IMPORTÂNCIA DA RODA DE CONVERSA NO CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Andressa da Rocha Evangelista; Maria Júlia Alexandrino Oliveira; Cryslany Portela de Aguiar; 

Ana Irys Bezerra de Sousa; Josiane da Silva Gomes; José Valmir Moura Júnior; Francisca Lopes 

de Souza. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: andressarochaevangelista@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A HAS é um grave problema de saúde pública no Brasil, e a mais prevalente 

das doenças cardiovasculares, sendo também o fator de risco mais agravante para complicações 

como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, aterosclerose, trombose, além da 

doença renal crônica terminal. Por não apresentar sintomas na maioria dos casos, há um descuido 

no diagnóstico e tratamento, gerando assim, uma baixa adesão por parte do paciente ao tratamento 

prescrito. Devido a isso, as ações de educação em saúde tem papel fundamental na melhoria do 

estado de saúde dos portadores de HAS, permitindo que eles discorram suas opiniões e discutam 

os empecilhos em relação à adesão ao tratamento e às mudanças de comportamento para controlar 

a HAS. OBJETIVOS: Descrever a participação em uma roda de conversa com pacientes 

portadores da HAS, e analisar a importância desta ação para seu diagnóstico e tratamento, além 

da conscientização das mudanças habituais. METODOLOGIA: Estudo de natureza descritiva, 

que objetivou descrever e analisar a importância da roda de conversa no controle da HAS. 

Realizaram-se visitas à Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Cidade Doutor José 

Euclides, comumente conhecido como Terrenos Novos, na cidade de Sobral, Ceará, e constatou-

se a prevalência de hipertensos. Devido a isso, decidiu-se acompanhar as rodas de conversa que 

aconteciam na ESF. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A experiência nas rodas de conversa 

confirmou a relevância da comunicação, da informação e do conhecimento para a autonomia dos 

hipertensos, tendo a educação em saúde como principal estratégia de ação. Nos encontros é 

permitido troca de experiências entre os participantes, estimulando-se a prevenção de 

complicações para esses indivíduos e possíveis mudanças de comportamentos relacionados aos 

fatores de risco para a HAS como tabagismo, sedentarismo e alimentação inadequada. Com isso 

a equipe de saúde passou a planejar ações em saúde mais condizentes com a realidade dos 

usuários. CONCLUSÃO: Nesse sentido, as rodas de conversas fornecem aos pacientes 

motivação para adotar atitudes que tornem as ações de saúde mais efetivas, tendo cada paciente 

como um agente propagador dos conhecimentos sobre tais mudanças, fazendo assim com que a 

educação em saúde consista em um dos principais elementos para a promoção da saúde e, 

portanto, para melhores condições de vida. 
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A HUMANIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA 

 

Fidelix Ferreira Gomes Júnior; Brenda Lia Aragão Moura; Aristides Lima do Nascimento; 

Jonathan Ferreira Araújo; Daniele Menezes de Albuquerque Mesquita; Ana Kamila Teófilo; 

Fernanda Magda Borges Rodrigues. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: vincevince13@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde é o resultado de lutas pela redemocratização da 

sociedade brasileira que aconteceram em meio aos movimentos de resistência à ditadura militar. 

No campo da saúde, essa resistência se exprimiu com o surgimento do movimento da Reforma 

Sanitária, em reação ao modelo tecnicista do complexo médico industrial, preconizando saúde 

para todos, por meio da prevenção, promoção e reabilitação, sendo a atenção primária o foco das 

ações. OBJETIVOS: Demonstrar a concepção sobre humanização dos discentes do curso de 

fisioterapia; Apontar o que é uma educação humanizada; Mostrar os benefícios de uma formação 

humanizada. METODOLOGIA: O presente estudo caracteriza-se como transversal, uma vez 

que foi escolhido um intervalo de tempo limitado para a realização das entrevistas, e exploratório, 

na busca de ampliar os estudos relacionados ao tema humanização na fisioterapia. Foi realizado 

em uma universidade particular, na cidade de Sobral (CE), cuja população foi compreendida por 

alunos do curso de fisioterapia. Para delimitação da amostra, optou-se pela amostragem por 

exaustão, em que são incluídos todos os indivíduos disponíveis. Diante do exposto, a amostra foi 

composta, por acessibilidade, de todos os alunos concluintes no semestre letivo 2012.1, que 

aceitaram participar voluntariamente deste estudo, perfazendo um total de 20 participantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentre os formandos, foi possível notar o pouco 

conhecimento, acerca da humanização, principalmente relativos ao conceito: “é tratar o paciente 

como pessoa” (E8, SF); “é você tratar o paciente independente de qualquer coisa”; “é ter o contato 

com o paciente”. No que concerne à abrangência e a aplicabilidade nas práticas em saúde, os 

discursos enfocam: “É tratar o paciente com respeito, explicar as coisas que você vai fazer, quais 

são os procedimentos, saber ouvir”. (E5, SF) Os resultados demonstram o não conhecimento e 

aplicabilidade do termo humanização, colabora com isso o fato de os discentes recebem uma 

formação “fria”, mediada somente pelo conhecimento empírico, ou seja, há uma necessidade de 

uma formação pautada no ser humano de forma geral. CONCLUSÃO: Atualmente é uma 

profissão com pouco mais de trinta anos de reconhecimento, que saltou de uma condição pouco 

significante, de técnicos, para trabalhadores liberais, com uma posição social de respeito e 

credibilidade, tanto nos meios acadêmicos, quanto nos meios clínicos e também junto à 

população, em que ainda predomina a concepção assistencialista e individual para o 

enfrentamento das questões relativas ao processo saúde-enfermidade, sendo necessária a busca 

de um paradigma mais abrangente e explicativo que promova uma série de mudanças no campo 

político, econômico, social e ético. 
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MÉTODO PAIDÉIA, EMPODERAMENTO E SAÚDE MENTAL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA EM ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE CAP´S 

 

Antonia Géssica Rodrigues de Castro; Carla Susana Ribeiro da Silva; Deusilene Vicente dos 

Santos; Larissa Ferreira Gonzales; Ramone Kelly de Oliveira; Lucas Dannilo Aragão Guimarães. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: gessk_r@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Empoderamento é definido como uma estratégia de potencialização da força e 

da autonomia dos usuários e familiares envolvidos com a Saúde Metal. Esse conceito é uma das 

principais faces de discussões dentro de grupos que atuam e se prevalecem dele. Em uma 

perspectiva de participação consistente, poder e organização, a promoção de discussões sobre os 

dispositivos pessoais de valência e autonomia de direitos, desempenha uma função de mudança 

e/ou redefinição de ideias sobre sofrimento mental e, consequentemente social. O Método Paidéia, 

sendo este uma articulação em defesa de opiniões grupais e comuns, beneficia o movimento do 

grupo motivando-o ao direito de liberdade de expressão. Essa autonomia de voz gera aos 

participantes reflexões que, a partir da desinstitucionalização que um grupo produz, os 

incentivarão a se provocarem como cidadãos. OBJETIVOS: Analisar o processo de 

empoderamento a partir do Método Paidéia em intervenções com grupos de usuários de Centro 

de Apoio Psicossocial. METODOLOGIA: O estágio ocorreu em seis encontros onde foram 

feitas a observação-participante e a realização de rodas de conversa baseadas no método Paidéia, 

realizados para se desenvolverem condições favoráveis para a reflexão sobre a atuação das 

pessoas em seu meio. O estágio ocorreu dentro do prazo de setembro a dezembro de 2012 em 

uma associação de usuários, aberta aos familiares dos mesmos e profissionais da Rede de Saúde 

Mental. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As estudantes no início participaram de três reuniões 

de forma passiva e atenta aos movimentos do grupo para que o conhecessem um pouco e de forma 

básica e geral conhecer os participantes. Essas reuniões contribuíram para visualizar caminhos 

para atingirem os objetivos dentro da proposta do projeto. Depois da apresentação do grupo de 

estágio no primeiro encontro, partiu-se para a observação, o que ocorreu também num próximo. 

Após isso, foram feitas mais três reuniões, onde as duas primeiras foram organizadas e 

ministradas pelas cinco graduandas. Ocorreram, respectivamente, uma Roda de Conversa para 

serem discutidos necessidades sobre os temas: família, lazer, educação e profissão - onde antes 

das rodas foram aplicadas dinâmicas e estabelecido o contrato - e a avaliação do mesmo. No 

terceiro e último encontro, houve a entrega de um folder organizado pelo grupo de alunas, a partir 

das discussões em roda, para contribuir pela proposta de ação de empoderamento de direitos do 

grupo. CONCLUSÃO: Observou-se que dentro do grupo já se havia ideias e manifestações de 

empoderamento sobre vida pessoal, necessidades, entraves, trabalho, educação, movimentos etc. 

Essa visão de potencialidades que devem ser desenvolvidas foi concluída como benéfica dentro 

do grupo, principalmente por ele ser composto de forma bem mesclada e não está fechado a 

componentes, podendo participar quem queira, dentre usuários do CAP’S, profissionais, 

familiares. A partir da troca de experiências entre os participantes, há uma soma de solidariedade 

e humildade que é proporcionada. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

DESENVOLVIDAS NA COMUNIDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Caique Veloso; Ana Angélica Oliveira de Brito; Aline Costa de Oliveira; Danielle Vilela Lopes; 

Gabriel Felipe Luz de Alencar; Lucas Ariel Fernandes da Rocha; Fabrícia Araújo Prudêncio. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: caiqueveloso3@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Estratégia Saúde da Família tem sido a porta de entrada para o atendimento 

do Sistema Único de Saúde, estando esse regido pelos princípios da universalidade, da 

integralidade e da equidade. Dessa forma, os profissionais de saúde, inclusive o enfermeiro, 

devem desenvolver ações que promovam a saúde de acordo com a realidade da população, 

inserindo nesse processo atividades de educação em saúde com o intuito de instruir a comunidade. 

OBJETIVOS: O presente estudo objetivou analisar a produção científica dos enfermeiros sobre 

a educação em saúde no contexto da saúde pública brasileira. METODOLOGIA: Trata-se de 

uma revisão bibliográfica realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no período de maio 

de 2013, utilizando-se os seguintes descritores: enfermagem; educação popular; práticas 

educativas e saúde pública. Foram encontrados 694 artigos e após aplicar os critérios de inclusão, 

que foram: estar na língua portuguesa, compreendido entre os anos de 2008 a 2013, relacionado 

ao tema proposto e apresentar texto completo, restaram 20 artigos. Esses foram analisados de 

acordo com o ano de publicação, a abordagem metodológica, o cenário, a região e a categoria 

temática. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a análise das produções científicas, 

evidenciou-se que o ano de 2009 foi o que mais apresentou publicações. Quanto à abordagem 

metodológica prevaleceu às pesquisas qualitativas; a região Sudeste apresentou-se como a maior 

produtora de artigos e as Unidades Básicas de Saúde destacaram-se como o cenário mais utilizado 

na realização das pesquisas, sendo a temática dividida em duas categorias: Realização das práticas 

educativas na Unidade Básica de Saúde (UBS): A realização de práticas educativas na UBS se 

dá, principalmente, através de reuniões coletivas, consultas individuais de enfermagem e visitas 

domiciliares, sendo que essas ferramentas objetivam mudanças com vistas na autonomia do 

assistido, sem coerção ou obrigatoriedade, características do modelo dialógico da educação 

popular em saúde. Contribuição das práticas educativas na comunidade: Essas ações contribuem 

para uma transformação da realidade de saúde dos grupos sociais assistidos. Nessas práticas são 

valorizados as trocas interpessoais e o diálogo, buscando sempre a explicitação e a compreensão 

do saber popular, tornando o sujeito e a comunidade, co-responsáveis ativos na promoção e 

proteção da saúde, contribuindo assim para a formação de um vínculo entre os profissionais e a 

comunidade. CONCLUSÃO: Percebe-se que a educação e a saúde são vistas como 

complementares e essenciais para o progresso da Estratégia Saúde da Família, articulando-se 

enquanto práticas sociais. Ocorre que a educação em saúde ainda é vista como o repasse de 

informações no sentido único profissional-usuário, fazendo-se necessário que a equipe e 

principalmente os enfermeiros introduza uma nova dinâmica de ação, mais flexível, integral, 

dialógica e interativa com os diferentes atores sociais envolvidos nesses processos educativos. 
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ESTRATÉGIA PARA IMPLANTAÇÃO DA CADERNETA DE SAÚDE EM UMA 

FEIRA DO ADOLESCENTE 

 

Arany Pereira dos Santos; Assulidade Linhares Bezerra; Cláudia Marques Viana; Cristina Gomes 

Serqueira Cardoso; Tatiane da Silva Coelho; Maria Dos Santos Clímaco. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: aranypereira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1989), adolescência 

compreende a faixa etária entre 10 e 19 anos. Deste modo, o Ministério da Saúde lançou a 

Caderneta de Saúde do Adolescente, sendo esta um documento que serve para acompanhar os 

cuidados com a saúde e o desenvolvimento deste grupo, que é descrito por baixa adesão ao sistema 

de saúde, entre as diversidades de fatores assinala-se a dificuldade dos profissionais de saúde em 

trabalhar com essa parcela da população. OBJETIVOS: Implantar a caderneta de saúde do 

adolescente em uma unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) por meio da organização de 

uma feira de saúde. METODOLOGIA: O projeto foi implementado por acadêmicas do 8º 

período de Enfermagem. Realizou-se uma feira de saúde voltada para a implantação da caderneta 

de saúde do adolescente, no centro comunitário da área adstrita da ESF. Os sujeitos foram os 

adolescentes, na faixa etária entre 10 e 19 anos, cadastrados na área de abrangência da equipe de 

saúde. Foram confeccionados convites, que continham informações a cerca do evento. Os agentes 

de saúde realizaram a entrega, explicando os objetivos da feira e enfatizando a importância da 

participação de todos. Foram requisitadas à Regional de saúde, responsável pela equipe, doses 

extra de vacina para adolescentes, folders e cartazes sobre saúde sexual, bem como preservativos 

masculino. Foram instalados 05 estandes, com os temas: preenchimento da caderneta do 

adolescente, vacinação, saúde sexual/ DST’s e drogas, saúde bucal e atendimento médico. Houve 

apresentação de capoeira, distribuição de lanche e o sorteio de brindes. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Observou-se que do total de adolescentes cadastrados na equipe, 95% deles nunca 

participaram de nenhuma ação proposta pela equipe de saúde. Ao todo, 50 adolescentes 

compareceram a feira. Neste evento foram preenchidas e entregues 50 cadernetas de saúde, foram 

administradas 102 doses de vacina, realizou-se consulta médica, consulta odontológica, educação 

sexual e apresentações recreativas. É relevante a orientação acerca dessa temática na fase crucial 

de tomada de decisões, a adolescência. Pois nessa fase, inicia-se o interesse sexual pelo outro, 

época onde ocorre o primeiro contato sexual com envolvimento genital. Surge à curiosidade pelas 

drogas, e também nesse período o grupo de amigos atinge importância social. CONCLUSÃO: 

Os resultados da feira foram satisfatórios, eventos como este se mostram atrativos a participação 

dos adolescentes, gerando uma maior sensibilização acerca de hábitos saudáveis de vida e 

promoção da saúde. 
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REPENSANDO A DOCÊNCIA: EXPERIÊNCIAS EM PSICOLOGIA E SAÚDE 

PÚBLICA 

 

Jaci Bianca Cabral Vasconcelos; Camilla Araújo Lopes Vieira; Franci Íria Servolo Saboia. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jacibianca@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Diante das constantes demandas e desafios que emergem para a Psicologia no 

campo da Saúde Pública e almejando (re)pensar a formação profissional e política dos futuros 

psicólogos que irão atuar nessa área, é inegável a importância de gerar novos métodos e 

dispositivos de ensino e educação no meio acadêmico. Buscando expandir os conhecimentos 

gerados dentro da academia, bem como integrar a comunidade nessa construção de saberes e 

práticas e produzir novos olhares e discussões à cerca dos modos de atuar como psicólogo na 

Saúde Pública. Para tanto, a disciplina de Psicologia e Saúde Pública II no curso de Psicologia da 

Universidade Federal do Ceará campus Sobral, lança novas propostas metodológicas em sala de 

aula, juntamente com a monitoria, visando desenvolver a formação docente e desconstruir os 

tradicionais métodos de ensino/aprendizagem, propondo outras formas de dialog(iciz)ar e 

interagir com o campo da saúde. OBJETIVOS: Objetivamos discutir criticamente sobre as 

políticas públicas de saúde e sobre os desafios contemporâneos que convocam a atuação do 

profissional psicólogo no campo da saúde pública, criando, assim, um espaço para problematizar 

a formação em Psicologia. METODOLOGIA: No plano metodológico acontece a preleção 

dialogada entre a professora, os alunos e as monitoras, articulando de forma críticoreflexiva as 

temáticas e discussões geradas por essa forma de apreensão dos conteúdos. Utilizamos situações 

do cotidiano, filmes, imagens, artigos científicos, matérias de jornal, sites da internet, e outros 

materiais para a análise e discussão relacionadas aos conteúdos debatidos. Paralelamente, para 

manter viva a proximidade e o diálogo, no grupo do facebook, compartilhamos novidades sobre 

os temas estudados, questões são elaboradas e os alunos estabelecem outros pontos de contatos 

com os temas em saúde pública. Em sala buscamos realizar dinâmicas diferenciadas de avaliação, 

às quais acontecem em encontros semanais com apresentação de diálogos, construídos pelos 

alunos, a partir de temas geradores e vivências em campo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Destarte, com o desenvolvimento dessas atividades, observou-se uma melhor compreensão dos 

conhecimentos gerados nos diálogos, bem como uma produção da criticidade em relação aos 

temas debatidos, incentivando alguns alunos a produzirem novos trabalhos científicos para 

publicação e/ou apresentação em congressos na área. CONCLUSÃO: Apesar do estranhamento 

diante do novo, percebemos que o conhecimento pode ser gerado de forma diferenciada da 

tradicional transmissão hierárquica do conteúdo programático de uma dada disciplina, criando 

novas maneiras de interagir dentro e fora da sala de aula, integrando corpo acadêmico e 

comunidade, em uma construção conjunta de saberes diferenciados sobre saúde pública. Mostra-

se assim, que com criatividade e dedicação muitas das amarras existentes no ensino e nas próprias 

questões da saúde pública podem ser desconstruídas e podemos criar novas possibilidades de 

experiências no ensino e na formação em Psicologia. 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE DIABÉTICOS TIPO II ACERCA DO 

SURGIMENTO DE INTERCORRÊNCIAS SISTÊMICAS 

 

Beatriz Christine Machado Cardoso; Dandara Beatriz Costa Gomes; Jefferson Carlos Araujo 

Silva; Mara Dayanne Alves Ribeiro; Ariadna Araujo Cardoso; Gaussianne Campelo Oliveira; 

Ana Karine de Figueiredo Moreira. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: beatrizchristinemc@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM), caracterizado por uma função inadequada da 

insulina, ocasiona diversas outras complicações associadas. Os pés dos indivíduos com DM são 

tidos como alvos da maioria dos comprometimentos. Os custos do sistema público de saúde se 

direcionam a tratar as complicações do DM, fazendo-se necessário que o indivíduo diabético fique 

a par do surgimento de agravos que acentuam a condição do mesmo. OBJETIVOS: Avaliar o 

conhecimento de diabéticos tipo II acerca das intercorrências desencadeadas pelo DM e suas 

implicações sistêmicas. METODOLOGIA: Estudo descritivo, quantitativo e transversal. Os 

indivíduos recrutados realizam tratamento na rede municipal de saúde do programa HIPERDIA 

em uma cidade no norte do Piauí. A coleta ocorreu entre fevereiro e abril de 2013, onde foi 

aplicado um questionário semi-estruturado. Os voluntários foram interrogados se tinham 

conhecimento que o diagnóstico de DM está relacionado ao desencadeamento de outros agravos, 

se sim eram incitados a mencionar qual agravo. A pergunta seguinte se referia ao conhecimento 

do voluntário sobre as complicações desenvolvidas nos pés de indivíduos diabéticos, se a resposta 

fosse positiva o mesmo era estimulado a citá-la. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram 

avaliados 40 indivíduos diabéticos tipo II, com média de idade de 63,3 anos (±10,84), média de 

tempo de diagnóstico 7,35 anos (±5,18). Os indivíduos do sexo feminino representaram maioria 

com 70% (n=28) dos entrevistados, enquanto o sexo masculino representou 30% (n=12). Os 

sujeitos que se mostraram cientes das complicações do DM representou 65% (n=26) e 35% (n=14) 

desconheciam o surgimento de tais condições clínicas. Os agravos cardiovasculares (infarto do 

miocárdio, hipertensão, acidente vascular cerebral) foram os mais citados com 46,15% (n=12), 

seguido dos oculares (catarata, cegueira), 26,92% (n=7); renais, 19,23% (n=5); e neuropáticos 

(amputação e má circulação), 15,38% (n=4). O percentual de voluntários cientes das 

intercorrências nos pés foi de 37,5% (n=15), enquanto 62,5% (n=25) afirmaram desconhecer os 

déficits que podem vir a surgir nos pés com o diagnóstico do DM. As complicações citadas foram 

às amputações – 80% (n=12) – e os problemas de circulação – 20% (n=2). Os diabéticos avaliados 

mostraram possuir consciência relevante dos agravos e condições que o DM proporciona, porém 

quando questionados especificamente sobre as injúrias nos pés uma parcela significante afirmou 

desconhecer tais condições clínicas. As ações em promoção em saúde para portadores de DM 

devem enfatizar todos os agravos advindos com seu diagnóstico, em especial as complicações nos 

pés, por limitarem a mobilidade do sujeito e diminuição na qualidade de vida, além de surgirem 

de maneira insidiosa. CONCLUSÃO: Os indivíduos do estudo merecem atenção especial no 

quesito cuidado com os pés, pois a maioria mostrou-se alheios às complicações que o DM pode 

ocasionar. Sugere-se que sejam desenvolvidos programas específicos de Educação em Saúde 

abordando tal temática para este público. 
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AÇÃO DE PROMOÇÃO À SAÚDE NO BAIRRO DOM EXPEDITO, SOBRAL – CE: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Diógenes Farias Gomes; Taíssa Braga da Silva; Ananda Milena Martins Vasconcelos; Maria da 

Conceição Coelho Brito. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: diogenesfariasgomes@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Promoção da Saúde é definida como o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle desse processo. OBJETIVOS: Relatar a experiência vivida durante uma 

ação de promoção a saúde, em um bairro carente. METODOLOGIA: Estudo descritivo, de 

abordagem qualitativa do tipo relato de experiência. Realizado no CSF do Bairro Dom Expedito 

em Sobral, Ceará. O estudo se baseou na experiência de acadêmicos do Curso de Enfermagem da 

UVA e de Medicina da UFC, em uma ação de promoção da saúde, idealizada como atividade de 

campo. Tais ações deveriam promover à saúde da comunidade através das necessidades 

encontradas durante uma territorialização, no qual seriam identificados os pontos positivos de 

promoção à saúde e os negativos os quais tenderiam a ser intervidos através da ação. O exercício 

da atividade de promoção à saúde ocorreu no dia 29 de novembro do ano de 2012, no CSF do 

bairro, o qual se buscou abordar a saúde, o incentivo a educação ambiental e a cultura, recebendo 

o nome de Ação Especial de Saúde Educação e Cultura (AESEC). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Após a territorialização foi identificado uma grande quantidade de lixo nas ruas, 

locais sujeitos a reprodução do mosquito Aedes aegypti, focos de calazar no bairro e elevada taxa 

de adolescentes grávidas ou que já tinham pelo menos um filho, observou-se também elevado 

índice de pessoas hipertensas e também diabéticas. Então foram realizadas intervenções quanto a 

educação sexual dos adolescentes, a aferição de pressão, testes de glicemia, a participação da 

zoonose com a apresentação real dos vetores da dengue e do calazar, saúde bucal da criança e do 

adulto, o incentivo a educação ambiental, e, a promoção do cultivo à cultura. O evento foi dividido 

em tendas em que cada uma delas abordava um assunto a ser intervido como já citados. O público 

alvo se estendeu desde crianças a idosos, sendo contada a participação de todos dentre estas faixas 

etárias. O evento se intitulou como Ação Especial de Saúde Educação e Cultura (AESEC), foi 

gravado em vídeo e logo após divulgado no decorrer das apresentações em sala de aula. Sem 

esquecer-se do reconhecimento e apoio de outra instituição de Ensino Superior da cidade, no caso 

o Instituto de Teologia Aplicada (INTA), que através da pró-reitora de extensão, o qual exerceu 

um grande apoio, pode-se ter uma maior eficácia quanto a divulgação do evento e estrutura no 

momento da realização. CONCLUSÃO: Movimentos que promovem o bem-estar social e o 

incentivo ao autocuidado, além da preocupação com o ambiente em que estão inseridos é 

fundamental para que cada vez mais as comunidades tomem reconhecimento da importância de 

autopromoverem à saúde, em que o benefício estará envolto na comunidade e a cada indivíduo 

detalhadamente. 
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BIOMÉDICO DOUTOR: PERFIL E TENDÊNCIAS DESSES PESQUISADORES 

 

Genilson José Dias Júnior; José Diego de Brito Sousa; Roney da Silva Sousa; Jônathas de Santana 

Galvão Pinheiro; Daniel Fernando Pereira Vasconcelos; Francisca Suse Gonçalves de Moura; 

Enewton Eneas de Carvalho. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: junior_mossoro@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO: Biomedicina é a ciência que encaminha estudos e pesquisas relacionadas ao 

aperfeiçoamento do meio ambiente, possibilitando o controle de agentes que interferem no 

ecossistema, revelando as causas, prevenção e diagnóstico e alcança mais de 30 anos de existência 

formal no país. Algumas das atividades de destaque são docência e pesquisa, além do 

desenvolvimento e implantação de novas tecnologias nas universidades e laboratórios espalhados 

pelo país. OBJETIVOS: Traçar um perfil e tendências para o biomédico doutor brasileiro. 

METODOLOGIA: Foram realizadas consultas individuais de todos os currículos dos 

pesquisadores da área, disponíveis na Plataforma Lattes do CNPq. As informações de interesse 

foram analisadas levando em conta o gênero, instituição da graduação, período de obtenção do 

doutorado, área de atuação, distribuição geográfica, produção e orientações científicas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram analisados 217 currículos onde 71 são biomédicos 

doutores que surgiram durante o período correspondente de Outubro de 2011 a Outubro de 2012. 

Do total, 51 são do gênero feminino e 20, do masculino. A UFPE foi responsável pela formação 

de 13%, UNESP com 11% e UEL formando 10% dos pesquisados e se destacam por serem as 

primeiras a terem o curso de biomedicina. 64,7% obteve seu título de doutor entre 2008 a 2012. 

Algumas instituições já possuíam pós-graduações oferecidas antes da criação do curso. Em 2020, 

o valor estimado será de 925 biomédicos doutores. Na área de atuação profissional destacam-se 

as universidades de ensino privado (34%), universidades federais (25%), universidades estaduais 

(21%), outros (20%), predominando na região Sudeste com 47% do total dos pesquisadores 

doutores, seguido pelo o Nordeste (16%). Atualmente, uma maior distribuição nas outras regiões 

com desconcentração na região Sudeste e aumento significativo em regiões como Nordeste e 

Norte pode ser notado. Os biomédicos doutores atuam em maior número nas instituições privadas 

o que pode ser advindo da maior existência dessas instituições nas áreas de ciências da saúde e 

oferta de cursos nas mesmas (89.75%) em relação as instituições públicas que oferecem apenas 

25 cursos (10.25%). A produção científica dos pesquisadores biomédicos é de 697 artigos 

científicos e a média de 9,8 artigos. As orientações somam 1044 trabalhos: Trabalho de conclusão 

de curso com 50,2%; Iniciação cientifica com 22,7%, Mestrado 5,36%; Outros 21.74% 

Atualmente, os números atingiram a marca de 244 cursos em atividade, representando um 

crescimento de 300% em relação a 2004 onde haviam 61 cursos. CONCLUSÃO: As instituições 

públicas foram as principais formadoras desses pesquisadores. O principal período de conclusão 

de doutorado corresponde aos últimos 4 anos. Os biomédicos pesquisados apresentam como 

principal área de atuação as instituições de ensino privado, sendo a grande maioria concentrados 

na região Sudeste. Na produção científica destacam-se as publicações em imunologia e quanto às 

orientações, o trabalho de conclusão de curso corresponde a metade das orientações. 
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AVALIAÇÃO DO DESCARTE DE LEITE HUMANO DOADO AO BANCO DE LEITE 

DE UMA MATERNIDADE PÚBLICA 

 

Juliana Oliveira de Aguiar Santos; Railson Pereira Souza; Guilhermina Gomes da Fonsêca; 

Eduardo Emanuel Sátiro Vieira; Laysse Silva Morais; Dalyla da Silva De Abreu; Flávia de 

Andrade de Sá Cabedo. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: julhnutri@hotmail.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O Banco de Leite Humano (BLH) é um centro de referência especializado, 

responsável pela proteção, promoção e incentivo ao aleitamento materno e execução de atividades 

de coleta, processamento e controle de qualidade do leite humano ordenhado e doado, para 

posterior distribuição, sob prescrição de médicos ou nutricionistas. Vários estudos demonstram a 

expressiva diferença entre o volume de leite doado aos BLH ao que é efetivamente utilizado. A 

presença de sujidades e contaminantes são as principais razões para a desqualificação do leite. 

Deste modo, torna-se necessário conhecer as causas que alteram as propriedades do leite humano 

doado tornando-o impróprio para o consumo. OBJETIVOS: Investigar as causas de descarte do 

leite humano doado ao banco de leite de uma maternidade em Teresina, Piauí. 

METODOLOGIA: Estudo de natureza quantitativa, descritiva, por meio da utilização de dados 

provenientes dos registros de doadoras disponíveis na Maternidade Dona Evangelina Rosa, 

Teresina-PI. A amostra selecionada foi referente às doações realizadas no período de julho a 

setembro de 2011, através de escolha aleatória com intervalo a cada três doações, obtendo-se um 

total de 501 doações, representando um volume de 150,3 litros de leite humano doados no referido 

período. Os dados foram analisados com auxílio do programa SPSS 9.0 (Statistical Package For 

the Social Sciences). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que dos 150,3 litros da 

amostra estudada, 55,2L (37,2%) foram desqualificados como impróprios para o consumo. O 

principal fator de perda do leite doado foi a presença de sujidades (87%), equivalente a 48L. Com 

relação à segunda e terceira causas de inadequação das amostras de leite ordenhado, têm-se a 

presença de coliformes (4,3%), correspondendo a 2,4L, além da acidez Dornic que apresentou um 

valor superior a 8°Dornic em 1,8 L (3,3%), respectivamente. CONCLUSÃO: Conforme 

verificado, ocorre um descarte considerável do leite humano doado, devido à presença de 

sujidades e contaminantes, tornando-se necessários cuidados prévios à ordenha, para maximizar 

o aproveitamento e utilização desse leite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

385 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

AÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM COLABORADORES DE UMA INDÚSTRIA 

CIMENTEIRA NO NORTE DO CEARÁ 

 

Valdênia Cordeiro Lima; Ilana Marques Rodrigues; Lucivania Domingos Ibiapina; Cleidiane da 

Conceição Alves; Rianelly Portela de Almeida; Sâmia Maria Ribeiro. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: val_denia.cordeiro@homail.com 

 

INTRODUÇÃO: O dia 26/04 é intitulado como o Dia Nacional de Combate e Prevenção da 

Hipertensão Arterial (DNCHA. É marcado pela realização de ações que abordam a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) como tema central, a fim de conscientizar sobre as causas e 

consequências dessa doença. A enfermagem, enquanto uma prática social inserida na dinâmica 

das relações sociais pode atuar ampliando a consciência crítica dos grupos populacionais com 

relação às doenças mais prevalentes. Para tal, é imprescindível a realização de educação em saúde. 

OBJETIVOS: Comemorar o DNCHA orientando sobre os riscos da doença. Alertar esta 

população sobre as causas e riscos para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, com 

destaque para o infarto do miocárdio. METODOLOGIA: Trata-se de estudo descritivo do tipo 

relato de experiência, com abordagem qualitativa. O método utilizado para intervenção foi uma 

roda de conversa com os trabalhadores, onde foram discutidos vários pontos relevantes à cerca da 

HAS. Tendo também a aferição da pressão arterial (PA) e mediação do peso corporal. E como 

maneira de estimular o aprofundamento dos assuntos abordados foi realizado sorteios de 

minilivros sobre HAS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Notou-se que alguns trabalhadores 

apresentavam dúvidas com relação à temática, enquanto outros não exibiram interesse pela 

mesma. Porém a maioria demonstrou curiosidade e atenção pelo assunto e participou ativamente 

da roda de conversa. Uma pequena parcela informou ser portador de HA e fazer controle através 

de medicação. Assim, como alguns poucos apresentaram-se com a PA acima do padrão do 

Ministério da Saúde, sendo então, encaminhados para avaliações posteriores no serviço 

ambulatorial da indústria. CONCLUSÃO: Pode-se inferir ser de suma importância desenvolver 

intervenções nos ambientes laborais e perceber o nível conhecimento destes sobre as doenças. 

Essa experiência trouxe um melhor conhecimento sobre a promoção de saúde de trabalhadores e 

permitiu transmitir as informações necessárias para a melhoria da saúde destes. 
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IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA – RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Jonathan Ferreira Araújo; Rita Patrícia Machado Oliveir; Iduina Maria Fernandes Queiroz; Maria 

do Socorro Diogo Marinho; Tassina Gomes Carreiro; Ivana Daniela Cesar. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jfa5@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A atenção primaria à saúde é parte integral do sistema de saúde do país, do 

qual é função central, sendo enfoque principal do desenvolvimento social e econômico global da 

comunidade. E o primeiro nível de contato do indivíduo, da família e da comunidade com o 

sistema nacional de saúde, levando à atenção à saúde mais próxima do local onde as pessoas 

vivem e trabalham. A educação em saúde tem sido historicamente marcada por raízes que se 

propagam em discursos higienistas e intervenções normatizadas. Essa educação é na maioria das 

vezes, um apoio com a intenção de poder educar, para a saúde, a começar pela forma com que os 

projetos na área são concebidos. De um modo popular os mesmo estão voltados para as 

populações pobres desfavorecidas tanto sócio-ecômico-culturalmente. OBJETIVOS: Relatar a 

experiência prática vivenciada por acadêmicos de fisioterapia no âmbito de práticas educativas 

em saúde na atenção básica. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência da 

atividade prática desenvolvida na disciplina de Fisioterapia em Saúde Coletiva 2 do Curso de 

Fisioterapia das Faculdades Inta. Foram realizadas ações de educação em saúde no Centro de 

Saúde da Família Everton Mendes Mont’Alverne, na cidade de Sobral, nos meses de setembro e 

outubro de 2011. A ação foi realizada no acolhimento, falando para a população sobre 

acessibilidade, hanseníase, tuberculose, desenvolvimento motor em crianças de um mês a dois 

anos, com intuito de repassar para a população sobre os cuidados, tratamento e meios de 

prevenção. Dentre as atividades, foi realizada uma dinâmica para conscientização dos 

adolescentes para o autocuidado com a participação de um enfermeiro, acadêmica de 

enfermagem, agente comunitário de saúde, fisioterapeuta e acadêmicos de fisioterapia. Nas ações 

de educação em saúde também foram utilizados cartazes e folder. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A importância da educação em saúde é um processo de construção de 

conhecimento educativo em saúde que visa à apropriação temática pela população e não a 

profissionalização ou carreira na saúde, e é uma ferramenta que pode melhorar os resultados das 

atividades. O princípio de educar para a saúde e para o ambiente da ideia que são vários os 

problemas de saúde que resultam de situação precária, e educacional das populações, que 

precisam de medidas de correção e ou educação. Trata-se de um recurso por meio do qual o 

conhecimento cientifico produzido no campo da saúde, intermediado pelos profissionais da saúde, 

atinge a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a compreensão dos condicionantes do processos 

saúde doença oferece subsídios para adoção de novos hábitos e condutas de saúde. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que foi de suma importância realização da educação em saúde na 

atenção básica, pois promove a redução de riscos à saúde e contribui para a prevenção de possíveis 

sequelas ocasionadas por determinadas doenças. 
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EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE: CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA NO CAMPO DA NEFROLOGIA 

 

Victor Galeno da Costa Lima; Izabelle Silva de Araujo; Karla Josnaina Soares Campelo; Milena 

Duarte Gurgel; Regina de Fátima Mendes Shimidlin. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: victor-galeno@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O advento das novas tecnologias e a possibilidade de se fazer cada vez mais 

uso do computador provocaram um impulso na educação. A EAD como prática educativa e como 

estratégia de inovação na formação e qualificação dos trabalhadores da saúde tem na Educação 

um caminho para a construção coletiva e dialógica do conhecimento, para as melhorias das 

práticas no corpo profissional desse setor. OBJETIVOS: Com o objetivo de verificar a 

contribuição da realização de cursos a distância na atuação profissional de funcionários que 

trabalham no campo da nefrologia. METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa de campo 

com abordagem quanti-qualitiva, onde foram entrevistados 9 funcionários do setor de 

enfermagem de uma clínica de diálise em Parnaíba-Piauí. A pesquisa foi realizada em abril de 

2013 e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na amostra estudada 88,9% eram do sexo feminino, 22,2% 

eram enfermeiros e 77,8% eram técnicos de enfermagem, destes 88,9% são formados há mais de 

5 anos e 55,5% atuam no tratamento a pacientes com doença renal de 4 a 10 anos. Em relação ao 

conhecimento do tema 44,5% referiram ter visto esse conteúdo em pelo menos 2 disciplinas 

durante a sua formação, 22,2% realizou pós-graduação sobre o tema e 100% realizaram cursos na 

modalidade EAD. Todos os participantes consideraram os cursos em EAD importantes para sua 

formação profissional, 55,6% consideraram a metodologia e a avaliação fácil. Sendo que 

relataram que contribuiu no: “atendimento ao paciente com mais segurança”, “realizar o 

procedimento com mais conhecimentos e responsabilidade”, “na manipulação das maquinas de 

diálise”. CONCLUSÃO: Conclui-se que a EAD se mostra um importante instrumento no 

aprimoramento profissional desses funcionários uma vez que a maioria referiu que esse tema foi 

pouco abordado durante sua formação e que a realização de cursos EAD contribuiu na melhoria 

da sua atuação profissional. 
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O ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA FORMAÇÃO DO 

CUIDADOR DO IDOSO DEPENDENTE 

 

Maria Aleluia Teixeira da Silva; Andressa Lima Ramos; Danila Pacheco da Silva; Gracyanne 

Maria Oliveira Machado; Renata Xavier Chaves. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: alephb2009@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O censo demográfico brasileiro espera para 2025 25 milhões de idosos. Essa 

transição demográfica facilmente observada ao nosso redor resulta no aumento do número de 

cuidadores de idosos, os quais geralmente são representados pelos cônjuges e pelos filhos, 

particularmente pelas mulheres. Visando contribuir na discussão referente à qualidade de vida 

dos grupos de cuidadores de idosos, tendo em vista as suas dificuldades cotidianas na atenção 

qualificada e humanizada desse grupo. OBJETIVOS: Investigação da atuação do enfermeiro na 

formação do cuidador do idoso dependente, no contexto da ESF. METODOLOGIA: realizar 

uma pesquisa de campo do tipo descritiva e exploratória com abordagem qualiquantitativa. O 

cenário do estudo foi a ESF do município de Parnaíba, Piauí, e os sujeitos participantes foram 15 

enfermeiras atuantes e um cuidador por área estudada. A coleta de dados foi realizada no período 

de março a abril de 2013, por meio da entrevista estruturada através do formulário. Os dados 

qualitativos foram analisados e separados em diferentes modalidades com o intuito de estabelecer 

as bases compreensivas da unidade reflexiva, segundo os princípios estabelecidos por Bardin. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A principal característica do perfil das entrevistadas foi a 

unanimidade do sexo feminino devido a maior aproximação com o cuidado. A maioria apresentou 

faixa etária de 50 a 59 anos, ensino fundamental incompleto e tempo de atuação de 01 a 03 anos. 

A interação entre as enfermeiras e os cuidadores mostrou-se satisfatória, porém com algumas 

falas contraditórias. O estudo apontou ainda que a principal ação voltada para a formação dos 

cuidadores abrangidos pela ESF é o atendimento individual, e que as principais necessidades 

referentes ao processo de cuidar estão relacionadas ao banho, levantar e administração de 

medicamento no idoso. Através das entrevistas, percebeu-se que as principais causas de 

dependências foram o AVC (Acidente Vascular Cerebral) e a idade avançada. CONCLUSÃO: 

Fica evidente a importância da atenção da equipe tanto para o cuidador quanto para a pessoa 

idosa, a partir do momento em que a equipe da ESF estabeleça vínculo com os cuidadores. 

Portanto, são necessárias estratégias que organizem o atendimento ao idoso e ao cuidador na saúde 

pública, buscando alternativas que atendam as demandas específicas para essa população, bem 

como dar continuidade de estudos sobre esse assunto, com vistas a suprir as necessidades 

educativas favorecendo assim a qualidade de vida do idoso e do cuidador. 
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PERFIL DE PACIENTES COM SÍNDROME MIELODISPLÁSICA (SMD) 

ATENDIDOS NO CENTRO REGIONAL DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE 

QUIXADÁ-CE 

 

Livia Donato de Moura; Rennê Romualdo Teles; Gláucio Barros Saldanha; Luis Gonzaga Barata 

Coelho Júnior; Isis Kaliana Sousa Cruz. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: liviadmoura@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A anemia é cada vez mais frequente em pacientes idosos, principalmente nos 

acima de 60 anos. Nesse sentido, a anemia no idoso configura um problema a ser investigado, 

uma vez que cerca de 80% dos casos apresentam uma causa identificável. A literatura evidencia 

que como o passar dos anos as reservas medulares caem, mas esse fator não justifica a queda 

acentuada da hemoglobina nessa faixa etária, há múltiplas causas para tal episodia como a 

Síndrome Mielodisplásica (SMD). A SMD é um grupo heterogêneo de doenças que possui 

manifestação clínica muito variante e possui em comum um defeito clonal na matriz progenitora 

das células sanguíneas. A SMD pode se dividir em primária e secundária e possui um curso 

prognóstico bem variante e com base nisso vários sistemas de classificação foram desenvolvidos 

e entre os mais importantes estão a Classificação Franco-Americana-Britânica (FAB) e a 

Classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS). OBJETIVOS: O estudo objetiva, traçar 

o perfil dos pacientes com Síndrome Mielodisplásica (SMD) acompanhados no HEMOCE de 

Quixadá-CE. Para tal foram avaliados os prontuários de todos os pacientes diagnosticados com 

SMD, através de um formulário específico, no período de março de 2006 a agosto de 2012. 

METODOLOGIA: Tal estudo objetiva, traçar o perfil dos pacientes com Síndrome 

Mielodisplásica (SMD) acompanhados no HEMOCE de Quixadá-CE. Para tal avaliou-se os 

prontuários de todos os pacientes diagnosticados com SMD, através de um formulário específico, 

no período de março de 2006 a agosto de 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados 

encontrados mostraram 26 casos de SMD onde a faixa etária predominava entre 61 a 80 anos 

acometendo o sexo masculino (61,54%). Quanto ao perfil hematológico observou-se variação da 

média das taxas avaliadas fora dos valores de referência onde hemácias (3,4milhões), hematócrito 

(30%), hemoglobina (10g/dL) e plaquetas (149.173) encontraram-se aquém e leucócitos (14.739) 

além. Avaliando os fatores de risco, evidenciou-se a presença de câncer em membros da família 

(46,15%), exposição à quimio e radioterapia e a substâncias químicas, benzeno e agrotóxicos, 

onde os dois últimos dados avaliados apresentaram 100% dos pacientes não expostos com apenas 

um que relatou exposição a substâncias químicas, pôde-se observar, ainda, uma maioria de 

pacientes agricultores (53,85%), podendo estes terem sido expostos a agrotóxicos em algum 

momento da vida e não terem relatado. CONCLUSÃO: Por fim, os dados apurados corroboram 

com os relatos da literatura, identificando o perfil de tal patologia com pacientes na fase senil, do 

sexo masculino e de vida agrária, com alterações hematológicas visíveis, geralmente na linhagem 

eritróide. Desta forma, ao se conhecer a população alvo pode-se evidenciar a importância do 

estabelecimento das causas de tais alterações hematológicas visando um melhor prognóstico de 

tal doença além da necessidade de produção nacional de qualidade em nível de perfil 

epidemiológico no intuito de desenvolver métodos de prevenção e controle de tal doença. 
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CONSELHO LOCAL DE SAÚDE: SUA CAPACIDADE DE ALCANCE COMO UM 

AGENTE FACILITADOR DO EMPODERAMENTO COMUNITÁRIO 
 

Laíza de Carvalho Paulino; Leonardo Sales Lima.  

 

Eixo: Educação popular  

Apresentação: Pôster  

E-mail: laizapaulino@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: Este relato provém das ações desenvolvidas no Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET SAUDE) - da Universidade Estadual do Piauí (UESPI)- na área do 

Controle Social no bairro Alto da Ressurreição, na cidade de Teresina/PI. O objetivo do projeto, 

no referido bairro, é fortalecer o Conselho Local de Saúde (CLS), pois o compreende como um 

dispositivo social que permite a participação popular na construção da política de saúde. 

OBJETIVOS: Sendo assim, a proposta é tentar sensibilizar a população no sentido de 

compreender que a realidade social do bairro também pode ser construída por ela, o que significa 

possuir a capacidade de uma tomada de consciência e, em consequência disso, de transformar sua 

realidade, considerando os determinantes sociais da saúde. METODOLOGIA: A realização 

deste projeto conta com a participação de seus alunos bolsistas, dos membros do CLS e dos 

profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro -agentes comunitários de saúde, 

enfermeiras, médicos, odontólogos. Iniciaram-se as atividades por meio da territorialização da 

região atendida pela UBS, por meio de visitas às ruas, verificando-se as condições de saneamento 

básico, sobretudo. Utilizou-se também da estratégia de familiarização com a comunidade, a fim 

de se conhecer os modos de vida das pessoas residentes. Bem como, de visitas domiciliares a fim 

de se coletar a percepção da comunidade a respeito da sua contribuição na realidade do bairro e o 

conhecimento que possui sobre a existência e a atuação do CLS. Realizou-se um seminário, com 

a participação de profissionais, gestores, membros da comunidade e dos discentes - para serem 

divulgados os desafios enfrentados pela comunidade e pelos profissionais da unidade no cuidado 

em saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A experiência vivenciada aponta para a existência 

de precárias condições de saneamento básico, em quatorze ruas do bairro, no que diz respeito ao 

destino de resíduos sólidos (lixões) e à disposição ambientalmente inadequada e sanitariamente 

insegura de águas residuárias (esgotos). Além disso, averiguou-se que a população pouco 

reconhece sua responsabilidade no processo de construção da saúde no bairro, o exemplo claro é 

o lançamento de lixo nas ruas. Nesse sentido, depreende-se que a mudança social pode apoiar-se 

nos princípios da práxis libertadora, considerada pela Educação Popular Paulo Freiriana e pela 

Psicologia Social Crítica de Silvia Lane, haja vista que ela tem uma íntima relação com a 

transformação das condições sociais e individuais existentes, através da síntese social, buscando 

conhecimento e proporcionando autonomia, bem como a transformação do indivíduo em sujeito. 

CONCLUSÃO: Compreendeu-se, assim, que o CLS do referido bairro ainda necessita ter maior 

capacidade de alcance na comunidade, haja vista que a percepção da mesma em relação à 

importância do CLS é limitada e a conscientização da sua capacidade de transformação da 

realidade também. 
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A VISITA DOMICILIAR REALIZADA PELO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

SOB A ÓTICA DOS USUÁRIOS 

 

Ana de Cássia Ivo dos Santos; Bianca Waylla Ribeiro Dionisio; Dhwliany Silva Meireles; Gilnara 

da Silva Monteles; Gracyanne Maria Oliveira Machado; Maria Eliane da Costa Lima; Maria 

Rosiane Vasconcelos dos Santos. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: elicostalima@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O agente comunitário de saúde – ACS é o eixo de ligação nas intervenções de 

saúde com a comunidade adscrita, facilitando um fluxo de informações constantes, favorecendo 

a promoção e prevenção em saúde (BRASIL,2009). A visita domicilia (VD) é considerada uma 

ferramenta de grande importância, permitindo ao profissional conhecer o contexto social dos 

clientes e monitorar a situação de saúde das famílias em sua realidade 

(BRASIL,1997;2001;2009). Nesse contexto, surge o seguinte questionamento: como a clientela 

de uma comunidade no município de Parnaíba ver o trabalho dos ACSs durante a visita 

domiciliar? OBJETIVOS: Esse estudo tem o objetivo de conhecer a percepção de usuários de 

uma Estratégia de Saúde da Família - ESF sobre o trabalho dos ACS durante a visita domiciliar, 

além de identificar o nível de satisfação e credibilidade desses usuários. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória com abordagem qualiquantitativa, realizada em 

uma ESF da cidade de Parnaíba - PI na primeira quinzena de dezembro de 2012, a amostra foi 

constituída por 21 sujeitos acompanhados pelos ACSs dessa ESF. Como instrumento de coleta de 

dados adotou - se um formulário de entrevista, após a anuência dos sujeitos com a assinatura do 

TCLE, respeitando os preceitos éticos da Resolução nº 196/96. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O perfil socioeconômico dos usuários mostra que 90% são mulheres, 43% eram 

casadas, cuja média é de dois a cinco filhos,38% referiram possuir uma renda familiar mensal de 

2 a 3 salários mínimos. Neste estudo, 57% possuem o ensino fundamental incompleto, 14% ensino 

médio completo e 9% eram analfabetos. Quanto à profissão 52% são aposentados, 19% 

trabalhavam no lar e 14% são autônomos. Sendo que 86% da amostra são hipertensos e 14% 

diabéticos. Quanto ao nível de satisfação dos usuários em relação ao trabalho domiciliar do ACS, 

constatou-se que 90% estão satisfeitos, 86% declaram ter confiança no ACS. Observou - se que 

76% dos usuários relataram que o ACS possibilita facilidades mediante aos serviços de saúde 

ofertados pela ESF. Quando questionadas sobre as informações trazidas durante o trabalho 

domiciliar 86% relataram que o ACS fornece conhecimentos úteis, porém 14% refere não ver 

vantagens na visita desse profissional. CONCLUSÃO: Constatamos um elevado nível de 

satisfação e credibilidade dos usuários quanto assistência domiciliar. Acredita - se que este estudo 

possibilitou avanço do conhecimento sob a temática, visto que os maiores beneficiados da atenção 

domiciliar serão os usuários, pois através da VD podemos propor um cuidado individualizado, 

holístico e humanizado. 
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SAÚDE DO TRABALHADOR NA AÇÃO SINDICAL DO SINPAF – RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Mirane Costa; Estela Scandola; Roberluce Braga. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: patriciarochapi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Desde 2011, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e 

Desenvolvimento Agropecuário-SINPAF, entidade que congrega o grupo de trabalhadores da 

EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, CODEVASF- Companhia do 

Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco e Vale do Parnaíba, EMEPA- Empresa Estadual 

de Pesquisa do Estado da Paraíba, PESAGRO- Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio de 

Janeiro, constituiu a Diretoria de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente - DSTMA. Visando 

garantir gestão participativa na DSTMA, constituiu-se o grupo operativo composto por 

sindicalistas representantes das regionais das seções sindicais e das empresas que se reúne 

quadrimestralmente para análise da conjuntura, planejamento das ações, formação e elaboração 

de estratégia visando intervenção na ação sindical. OBJETIVOS: Sensibilizar trabalhadores das 

bases; Articular intrasindical e com outros setores representativos na pauta da saúde do 

trabalhador; Vigiar a ST(saúde do Trabalhador) no local de Trabalho; Acompanhar defesa jurídica 

dos trabalhadores em Acidentes de Trabalho e/ou Doenças relacionadas ao Trabalho; Pautar o 

Acordo Coletivo de Trabalho com demandas da saúde do Trabalhador. METODOLOGIA: Para 

levantamento dos pontos focais da saúde do trabalhador e das questões relacionadas, que hoje 

fazem parte da Rede, foram realizadas entrevistas com 51 presentes que relacionaram dados a 

respeito da experiência como dirigente sindical, CIPA, sexo, tempo de empresa, cargos, empresas 

da pesquisa da base, escolaridade, uso de redes sociais. Outros relatos também foram coletados 

nestes encontros. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Atualmente 31 Seções sindicais tem 

DSTMA; 1 levantamento sobre a Rede Sinpaf de Saúde do Trabalhador com a realidade do mundo 

do trabalho na pesquisa e desenvolvimento agropecuário; um documentário “A Vida não é 

experimento”; um site com a especificidade de saúde do trabalhador no SINPAF; análise dos 

ACTs e novas propostas de Saúde do Trabalhador para as 4 empresas da base do Sinpaf; 2 

Seminário Nacionais realizados; 2 campanhas em andamento: assédio moral e contra os 

agrotóxicos CONCLUSÃO: A ação sindical em saúde do trabalhador embora tenha sido a 

motivação dos sindicatos na revolução industrial, não é vista atualmente como prioridade pelos 

sindicatos. Embora o SINPAF tenha feito grandes avanços nesta temática, há uma demanda 

reprimida historicamente que depende de muito tempo e decisão política para se manter na pauta 

sindical, pois exige também novas posturas sindicais por parte dos dirigentes. Entre as diferentes 

ações que podem ser feitas, o grupo operativo destacou: necessidade do SINPAF potencializar as 

conquistas que estão ocorrendo nas bases de trabalhadores; A necessidade de associar as 

discussões de ST com a pauta ambiental; investir pedagogia da esperança divulgando mais a 

agroecologia que tem trabalhadores envolvidos; e a necessidade de potencializar a discussão do 

Sinpaf com outros movimentos que possam também enfrentar os problemas como assédio moral 

e agrotóxico. 
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A LAGARTA RASTEJA ATÉ O DIA QUE CRIA ASSAS 

 

Marta Evelin de Carvalho; Lucia Cristina dos Santos Rosa; Thais Almeida Guimarães; 

Francinalda Maria Rodrigues da Rocha; Marcia Evelin de Carvalho; Dagmar dos Santos; Dejanira 

Maria da Conceição Silva. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: martaevelin.pi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A partir da implementação do projeto Pescadores em Rede, em maio de 2012 

na comunidade do Coqueiro da Praia foi identificado a existência de quatro associações, atuando 

de maneira isolada uma da outra e sem identificar a importância de ação conjunta. OBJETIVOS: 

Transformação Social, Emancipação pessoal e comunitária, Capacitação em empoderamento 

comunitário e Descoberta de novas lideranças. METODOLOGIA: A primeira etapa do projeto 

foi fazer um cadastro das associações da comunidade elencando ano de fundação, fundador, 

motivo que desencadeou a criação da associação, formas de trabalho, periodicidade dos encontros 

e reuniões dos associados, atividades já realizadas, formas de contribuição dada pelos associados. 

Em seguida foi ofertado um curso de Empoderamento Comunitário para os membros associados 

das quatro associações e também para interessados independente de ser ou não associado a uma 

das associações existentes. Paralelo a este curso foram ofertadas outras capacitações para formar 

multiplicadores na comunidade e usar estas capacitações para dinamizar as reuniões das 

associações RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir do curso de Empoderamento 

Comunitário a comunidade sentiu a necessidade de novos encontros e organizou o I Seminário de 

Troca de Saberes que desencadeou o I Seminário de Desenvolvimento Comunitário. Os 

seminários tiveram o objetivo de discutir as reais necessidades da comunidade, mas também 

proporcionou a integração dos moradores e fortalecimento da coletividade. Gestores foram 

convidados a participar desses seminários que passaram a ser temáticos (saúde, meio ambiente, 

educação, segurança, etc). As associações tiveram a adesão de novos moradores e voltaram a 

organizar atividades para comunidade como campeonato de futebol e festas de datas 

comemorativas. As rodas griôs foram realizadas para resgatar as histórias e cultura local e um 

livro deverá ser publicado com estas experiências. O fator político foi identificado como um 

desagregador dessa união dos desejos, sonhos e luta por uma comunidade melhor. Muitos não 

conseguem discernir que embora cada morador tenha sua opção política o trabalho coletivo e de 

transformação deve ser de todos e independe de que gestor seja eleito. CONCLUSÃO: Toda e 

qualquer comunidade mesmo que invisível e silenciosa passa por um desenvolvimento e isso é 

um processo natural e inato. As vezes as decepções, o desacreditamento e a falta de braços pode 

prolongar o rastejar de uma comunidade, mas a capacidade própria, das pessoas e das associações, 

de aprender com a experiência é a base do seu desenvolvimento e independência. Este projeto 

nunca teve a pretensão de apressar o rompimento do casulo, pois o desenvolvimento de uma 

comunidade é inerentemente imprevisível e propenso à crises, porém o pensar-fazer proporcionar 

um fazer cada vez melhor e rompe com a paralisia da vontade que muitas vezes retarda o vôo da 

lagarta. 
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UM RELATO SOBRE RECICLAGEM E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 
 

Silvelene Carneiro de Sousa; Pablo Rafael Araújo Lima; Lívia Maria Mello Viana; Iel Marciano 

de Moraes Filho; Ivanilda Sepúlveda Gomes; Francidalma Soares Sousa Carvalho Filha; Inez 

Sampaio Nery.  

 

Eixo: Educação popular  

Apresentação: Pôster  

E-mail: silvelene15@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A reciclagem é o termo geralmente utilizado para designar o reaproveitamento 

de materiais beneficiados como matéria-prima para um novo produto. Muitos materiais podem 

ser reciclados e os exemplos mais comuns são o papel, o vidro, o metal e o plástico. As maiores 

vantagens da reciclagem são a minimização da utilização de fontes naturais, muitas vezes não 

renováveis; e a minimização da quantidade de resíduos que necessita de tratamento final, como 

aterramento, ou incineração. OBJETIVOS: Dessa forma, este estudo trata-se de um relato de 

experiências sobre uma gincana com tema “A Importância da Reciclagem e as Patologias 

Ocasionadas pelo Lixo” para discentes do ensino fundamental de uma escola pública municipal 

de Teresina. A gincana tinha por objetivo sensibilizar quanto às formas de reaproveitamento de 

materiais usados e a prevenção de patologias. METODOLOGIA: Para abranger um grande 

número de alunos participantes, contribuindo assim, com a conscientização da necessidade e 

importância da reciclagem e do reaproveitamento dos materiais, a gincana realizou uma prova 

que tinha a finalidade de coletar garrafas pets e matérias recicláveis, paralelamente com a gincana, 

foram ministradas palestras para os discentes, com temáticas sobre as principais patologias 

ocasionadas pelo lixo (dengue, tétano, diarreia, verminoses, parasitoses, amebíases, dentre outros) 

com a finalidade de maiores esclarecimentos sobre a prevenção das mesmas. Foi utilizada como 

metodologia a disposição dos alunos em equipes, a realização das provas relacionadas aos temas 

e a apresentação de palestras por discentes de Enfermagem que cursavam a disciplina Tutoria II 

da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) acompanhados por uma professora enfermeira 

responsável pela respectiva disciplina. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Sabe-se que a 

reciclagem traz inúmeros benefícios, tanto para o meio ambiente quanto para o próprio ser 

humano. Dentre eles pode-se citar: a diminuição e a prevenção de riscos na saúde pública. Os 

resíduos não são destinados a lixões ou aterros sanitários com a reciclagem e, portanto, não 

contaminam o solo, os rios e o ar, que indiretamente causariam doenças, e também não favorecem 

a proliferação de agentes patogênicos. CONCLUSÃO: Os adolescentes participaram da gincana, 

na qual foram coletadas mais de mil unidades de garrafas pets, discutindo e fazendo 

questionamentos sobre os temas propostos, além disso, foi possível perceber ao final o aumento 

no nível de informações desses adolescentes, favorecendo que eles percebam os riscos ambientais 

e seus efeitos sobre a saúde da população e ainda o conhecimento da prevenção das patologias 

ocasionadas, e a conscientização sobre a destinação correta dos resíduos domésticos. Também se 

mostrou eficaz essa metodologia para o aprendizado dos discentes de Enfermagem e para 

praticarem conceitos de consulta coletiva e abordagem problematizadora vista em sala de aula. 
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PERCEPÇÕES DAS MÃES SOBRE A PUERICULTURA DE ENFERMAGEM NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

Evelyne de Freitas Araújo; Andréa Carvalho Araújo Moreira; Danielle D’Ávila Siqueira; 

Francisca Allany Araújo Rocha; Ayane Araújo Rodrigues; Silvana Vasconcelos de Souza; 

Regiane Rufino Damasceno. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: ayanerodrigues2012@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A puericultura é o acompanhamento periódico e sistemático das crianças para 

avaliação de seu crescimento e desenvolvimento, vacinação, orientações às mães sobre a 

prevenção de acidentes, aleitamento materno, higiene individual e ambiental e, também, pela 

identificação precoce dos agravos, com vista à intervenção efetiva e apropriada. OBJETIVOS: 

compreender as percepções das mães acerca da consulta de puericultura realizada pelo enfermeiro 

(a), caracterizar as condições socioeconômicas das mães e crianças atendidas na ESF e identificar 

as facilidades e dificuldades para adesão à consulta de puericultura realizada pelo enfermeiro (a). 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo exploratório-descritivo com abordagem 

qualitativa, realizado no município de Sobral. A coleta de dados deu-se no final do mês de 

novembro do ano corrente. Participaram 12 mães que atendiam aos seguintes critérios: mães que 

compreendiam o objetivo da pesquisa, com idade acima de 18 anos, que tinham pelo menos um 

filho com idade entre um a dois anos em consulta de puericultura realizada pelo enfermeiro e que 

aceitassem participar da pesquisa. Utilizou-se um questionário para coleta de dados. Os dados 

foram analisados por categorias temáticas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As mães 

participantes deste estudo apresentaram idade mínima de 19 anos e máxima de 29 anos, apenas 

duas trabalhavam, a maioria possuía ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto. 

A renda familiar permaneceu entre um e menos que um salário mínimo. Fomos surpreendidas 

com o conhecimento das entrevistadas. Observamos que as mães relataram sua insatisfação 

quanto ao exame físico realizado na criança e a dedicação exclusiva do enfermeiro para o 

momento da consulta. Salientamos que a preocupação das mães relacionou-se em vários temas, 

dentre os quais se destacaram o peso, o desenvolvimento, o comportamento, mas a alimentação 

foi o tema mais evidenciado neste estudo. As sugestões apontadas fixaram-se em torno da 

estrutura da unidade de saúde no que se refere a espaços de lazer nos momentos de espera e o 

desejo de mais visitas domiciliares do enfermeiro e médico. CONCLUSÃO: Nesse estudo foi 

possível perceber a necessidade de estabelecer medidas educacionais sobre a importância da 

puericultura para que melhoras na saúde das crianças possam ser alcançadas a longo prazo. Logo, 

o profissional precisa aproximar-se das mães e da comunidade como um todo, realizando 

atividades centradas na atenção primária, desenvolvendo estratégias de Educação em Saúde, com 

foco na promoção da saúde e no “empoderamento” do indivíduo. 
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EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE: UMA ANÁLISE DA LITERATURA 

 

Misterly Rabelo de Oliveira Silva; Isabela Bastos Jácome de Souza; Priscila Veras Santos; Líndia 

Kalliana da Costa Araújo Alves Carvalho; Luciane Leal Sousa; Rafaella Cristina Macedo Bonfim. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: misterly_r@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A educação popular é entendida como uma educação libertadora, que nos 

conduz a uma participação popular efetiva, em processos de transformações da realidade. Na 

saúde tem se revelado um poderoso mecanismo de superação do abismo posto historicamente 

entre o saber científico e o saber popular, sobre o adoecer e o curar. OBJETIVOS: Analisar os 

estudos publicados, sobre o tema, nos últimos cinco anos. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

pesquisa de revisão da literatura, descritiva e exploratória, realizada com estudos publicados na 

Biblioteca Virtual em Saúde e no Scielo. Para seleção dos estudos utilizou-se os descritores: 

Educação Popular; Saúde. Os critérios para inclusão foram: artigos completos, pesquisas 

originais, recorte de tempo de publicação de 2007 a 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

educação popular, desenvolvida no Brasil no decorrer dos anos 60 a partir das idéias 

revolucionárias de Paulo Freire, aliadas aos movimentos sociais da época, tem atraído os olhares 

de toda a sociedade brasileira e vem sendo reconhecida como um método capaz de provocar 

mudanças significativas na realidade social, principalmente na saúde CONCLUSÃO: A 

educação popular em saúde é um processo que requer bastante atenção e envolvimento, não 

apenas dos movimentos sociais, mas da sociedade como um todo, para que possa tornar-se 

generalizado. É preciso que os profissionais envolvidos na atenção e saúde se distanciem um 

pouco das técnicas acadêmicas no sentido de aproximarem-se mais da população, objetivando 

uma educação da prática mais simplificada e próxima de sua realidade cultural. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SOBRAL-CE: 

OFICINA PARA POTENCIALIZAÇÃO DE UM GRUPO DE ADOLESCENTES 

 

Mayara Nascimento de Vasconcelos; Cecília Virginia Araújo Paiva; Giovana Grécia Anselmo 

Viana; Jamila Davi Mendes; Maria Adelane Monteiro da Silva. 

 

Eixo: Educação popular 

Apresentação: Pôster 

E-mail: mayaravasconcelos92@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O atendimento aos adolescentes e jovens requer uma visão holística e 

abordagem sistêmica de suas necessidades, não se restringindo à prevenção de doenças e agravos 

ou ao atendimento clínico (BRASIL, 2005). Nesta perspectiva, o trabalho voltado para os 

adolescentes torna-se eficaz, pois considera o atendimento integral o que vai além de uma simples 

consulta. OBJETIVOS: Desenvolver uma oficina para potencialização de um grupo de 

adolescentes de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Sobral- CE. METODOLOGIA: 

Pesquisa participante, com abordagem qualitativa, desenvolvida numa UBS de Sobral-CE, em 

janeiro de 2011. Participaram da intervenção 13 adolescentes integrantes do grupo em estudo. A 

pesquisa foi norteada pela Resolução Nº196/96 do CNS. A intervenção foi constituída de duas 

etapas: a primeira permitiu a interação entre os participantes do grupo, identificando fatores que 

interferiam negativa ou positivamente no andamento do grupo; na segunda, adotamos a 

ferramenta do planejamento, levantando propostas para a potencialização do grupo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na primeira etapa os aspectos que os adolescentes 

consideravam negativos foram: Não comparecimento do profissional convidado para o momento 

educativo proposto; Falha técnica dos equipamentos audiovisuais para exposição de algumas 

temáticas escolhidas; Falta de momentos de interação com os adolescentes, não permitindo que 

estes pudessem expressar suas opiniões, entre outros. E já como aspectos positivos foram: O dia 

de acontecimentos do grupo (sábado); Momentos de lazer externos; Técnicas grupais empregadas 

ao início dos encontros; Os temas discutidos. Na segunda etapa identificamos como estratégia 

para expor as propostas das ações a serem desenvolvidas no grupo, uma matriz que contemplava 

três sugestões: escolha de temas a serem discutidos nos encontros; ações que podem ser 

realizadas; e o que pode ser feito para fortalecer o grupo. CONCLUSÃO: Entendemos, dessa 

forma, que a atividade em grupo deve ser vista como promissora da atenção integral, já que se 

revela como um direcionamento para consubstanciar a prática assistencial e a promoção da saúde. 
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EIXO 4: 

 

“EQUIDADE EM SAÚDE” 

 

 

 

APRESENTAÇÕES ORAIS 
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A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO COMO PRIORIDADE PARA A 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA 

 

Caroline Neves Sá; Israel Coutinho Sampaio Lima; Luara Freitas Fonseca; Olinda Thiscyara 

Pessoa Oliveira. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: carolinesa@live.com 

 

INTRODUÇÃO: Espera-se que a população acometida por agravos agudos seja acolhida no 

sistema de saúde, de modo que tanto a atenção básica quanto os serviços especializados deverão 

estar preparados para o acolhimento e encaminhamento de pacientes para os demais níveis do 

sistema quando esgotarem-se as possibilidades de complexidade de cada serviço. Desta maneira 

a incorporação da proposta de “acolhimento” pode contribuir para uma efetiva responsabilização 

clínica e sanitária por parte do sistema de saúde, contribuindo assim sobre o vínculo entre usuários 

e trabalhadores de saúde. OBJETIVOS: Identificar e analisar, como se da o processo de 

acolhimento para a classificação de risco nos serviços de urgência e emergência; e desvelar os 

principais problemas encontrados pelos enfermeiros na implementação do acolhimento com 

classificação de risco. METODOLOGIA: Trata-se de uma Revisão Bibliográfica Sistemática. 

Onde foi realizada uma busca nos bancos de dados online: Scielo e Google Acadêmico, foram 

utilizados com o intuído de complementar os dados, manuais do Ministério da Saúde e livros. 

Foram incluídas as pesquisas científicas dos últimos oito anos (2004 a 2012), em língua 

portuguesa, perfazendo um total de quinze artigos. Os artigos selecionados, foram analisados e 

classificados sistematicamente de acordo com a temática abordada e objetivo de estudo, foram 

excluídos, os de língua estrangeira, os que não se encaixavam dentro do objetivo da pesquisa, 

como também todos os outros que não estavam indexados no Scielo e Google Acadêmico. Após, 

este processo foi realizada uma leitura de síntese e crítica, sendo os mesmos reorganizados de 

acordo com a similaridade para melhor analise e compreensão descritiva dos conteúdos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos demonstram que a atuação do enfermeiro no 

gerenciamento do cuidado, esta sendo estruturado, a partir das políticas públicas de humanização, 

tendo garantido melhorias no acesso dos usuários ao atendimento hospitalar. Observa-se ainda 

que a maior parte dos estudos locados nessa categoria tece considerações a respeito do 

acolhimento com classificação de risco, como propulsor da qualidade dos serviços de emergência 

hospitalar e a enfermagem como a principal responsável por esse processo. Foi utilizado o 

Planejamento Estratégico Situacional, como ferramenta facilitadora para a implementação, o qual 

demonstrou os principais problemas encontrados na rede pública de saúde, os quais se devem a 

superlotação, falta de estrutura física e baixo conhecimento dos profissionais sobre matéria de 

urgência e emergência. CONCLUSÃO: Os enfermeiros são os principais personagens 

envolvidos, os quais buscam junto à equipe multidisciplinar estratégias para avaliar o sistema, 

através do Planejamento Estratégico Situacional, o qual demonstrou ser uma forte ferramenta, 

para a implementação da Política de humanização, com o acolhimento como estratégia para a 

classificação de risco, junto aos gestores, profissionais e usuários. 
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INVERSÃO DE PAPÉIS: UMA PROPOSTA DA RÁDIO WEB NA PROMOÇÃO DA 

EQUIDADE EM SAÚDE 

 

Dyego Ramos Henrique; Grasiela de Sousa Pereira; Raelma Paz Silva; Weverton Vieira da Silva 

Rosa; Wesley Carvalho; Maria Fatima de Sousa; Ana Valeria Machado Mendonça. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: dyegoramosunb@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Rádio Web Saúde UnB nasce em 2011 pelos estudantes do curso de Saúde 

Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS) e vem com a missão de 

registrar experiências a partir de eventos e experiências exitosas do Sistema Único de Saúde 

através de entrevistas, oficinas, gravações e transmissão em tempo real de vídeos e rádio, todos 

com temas relacionados à saúde. Parceria firmada com a Universidade de Brasília-UnB, Um dos 

campos de atuação da Rádio Web, é a criação de mecanismos que visa a inclusão do público surdo 

com os temas voltados para a saúde, de modo a fornecer um suporte para este público terem 

conhecimento sobre os tema de forma equânime. OBJETIVOS: Ampliar a janela de acesso do 

público surdo aos temas relacionados à saúde, bem como identificar no público surdo e ouvinte, 

as barreiras na comunicação principalmente no campo da saúde e ainda, oferecer aos sujeitos, 

novas compreensões das realidades e das dificuldades que cada um enfrenta na sociedade 

contemporânea. METODOLOGIA: Entrevistas filmadas, com foco na comunicação 

intercalando, ora interpretados da língua oral para a Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, ora de 

LIBRAS para a verbalização oral. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao se deparar com os 

cenários de línguas diferentes e contextualizações diferentes, os participantes das entrevistas se 

mostraram mais sensíveis uns aos outros, pois perceberam na prática a dificuldade que é 

enfrentada corriqueiramente por falta de comunicação. CONCLUSÃO: O desenvolvimento deste 

trabalho, possibilitou grande aprendizado dos entrevistados, junto com os estudantes 

pesquisadores, que abriram os olhos para uma nova perspectiva e compreensão de saberes 

relacionados aos temas voltados para a comunicação em saúde e surdez, isso possibilita olhares 

diferenciados nas situações que podem ser enfrentadas na compreensão/adaptação/costume das 

línguas em questão, quanto resgatar a importância de compreender o outro no mundo do outro. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: VÍNCULO COM AS FAMÍLIAS: UMA ESTRATÉGIA 

QUE VEM DANDO CERTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

Evaldo Eufrasio Vasconcelos; Ediléia Marcela Dutra; João Kildery Silveira Teófilo; Leandro 

JosÉ De Sousa Teófilo. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: evaldo.vasconcelos@saude.ce.gov.br 

 

INTRODUÇÃO: As possibilidades de sucesso ou fracasso do tratamento para diabetes não estão 

somente relacionadas a um bom preparo técnico, por parte do profissional, e um ambiente 

favorável, faz-se necessário o vínculo profissional-usuário que, muito mais do que uma resposta 

única às dificuldades vividas na relação profissional-usuário. Nesta perspectiva, evidenciamos 

uma experiência com ações realizadas pela equipe de saúde da família do Panacuí, Marco-Ce no 

que se refere à busca de uma consolidação de vínculo com Sr. Raimundo e sua família, que é 

diabético e nunca teve um contato com os profissionais da referida equipe. OBJETIVOS: 

Promover estratégias para o desenvolvimento de vínculo do Sr. Raimundo e sua família com a 

ESF, com uma abordagem educativa. METODOLOGIA: Foram utilizadas visitas domiciliares, 

inicialmente sendo coletadas informações através de uma entrevista semi-estruturada, haja vista 

que lançamos mão da elaboração do genograma e ecomapa da referida família, assim como sua 

classificação de acordo com a tipologia familiar e ciclo de vida e também análise do prontuário 

familiar. Todo o processo transcorre no período de junho de 2012, por ocasião das atividades da 

disciplina Atenção Integral à Família do Mestrado Profissional em Saúde da Família da RENASF, 

nucleadora Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA. As atividades realizadas na busca de 

trabalhar e fortalecer o vínculo entre família e ESF pautada na educação em saúde, baseou-se na 

aplicação de instrumentos de abordagem à família bem como rodas de conversas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Espera-se como resultados: Contato com o ACS e a análise 

do prontuário familiar em busca de informações sobre a família; Realização da abordagem 

familiar através de visitas domiciliares, onde foi construído o genograma e ecomapa; A garantia 

de um atendimento médico de e de enfermagem para avaliação clínica e realização das condutas 

necessárias, provendo-se como meios para um acompanhamento contínuo; Aprofundar-se sobre 

o caso e avaliar as necessidades de apoio das redes existentes. CONCLUSÃO: Concluiu-se que 

para se trabalhar o vínculo se faz necessário não só a capacidade técnica dos profissionais, mas 

também o conhecimento das redes sociais existentes que dão suporte a família. 
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QUESTÕES SOCIOPOLITICAS E COMPLICAÇÕES QUE ENVOLVEM O ABORTO 

 

Luara Freitas Fonseca; Israel Coutinho Sampaio Lima; Rosana Alves Araújo; Andreina de 

Carvalho Sampaio. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: luaraffonseca@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O aborto, em pleno século XXI, se constitui como um problema de saúde 

pública é um dos temas com maior destaque nas discussões que envolvem a área da saúde da 

mulher e especificamente, a mortalidade materna. Assunto polêmico, que articula diversas 

posições e conflitos pessoais, culturais e sociais. Ao abordar a temática frente às estatísticas, cerca 

de mais de 30%, das gestações no Brasil, terminam em aborto. OBJETIVOS: Identificar e 

analisar as principais complicações e questões sociopolíticas que envolvem o aborto. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma Revisão de Literatura Sistemática, que esta baseada em 

artigos científicos em língua portuguesa, publicados na Scielo e Google Acadêmico, foram 

incluídas as pesquisas científicas dos últimos quatro anos (2008 a 2012), perfazendo um total de 

oito artigos, como também em livros, dissertações de mestrado e manuais do Ministério da Saúde. 

Os artigos selecionados passaram por uma leitura exploratória, após foram analisados e 

classificados em sua plenitude de forma sistemática de acordo com a temática e objetividade dos 

temas, sendo excluídos os que não estavam dentro da temática pesquisada, os que possuíam falhas 

na metodologia e em língua estrangeira. Posteriormente foi realizada uma leitura crítica e de 

síntese, sendo os mesmos reagrupados de acordo com a similaridade para melhor analise 

descritiva dos conteúdos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos mostram, que a 

discussão sobre concepção possui varias interpretações, sejam elas científicas ou religiosas, 

porém as principais personagens são esquecidas no meio dessa discussão. Fica em jogo o direito 

de “ser” mulher, frente os fatores dominantes pessoais. O aborto atinge cerca de 20% de todas as 

gestações no mundo, deste 30%, acabam em óbito materno. O perfil destas mulheres na grande 

maioria são adolescentes e adultas jovens, com ensino fundamental ou segundo grau incompleto, 

autodeclaradas negras ou pardas, desempregadas, solteiras, sustentadas por companheiro ou 

familiares, com histórico de aborto provocado. As complicações mais frequentes foram: 

hemorragias, junto com algumas complicações como morte (30,2%), esterilidade (20,9%), o 

nascimento do filho doente (0,7%) e depressão. Ficou claro que a enfermagem se comporta de 

forma discriminatória, afastando-se da essência holística e humanitária, devido à criminalização 

do aborto frente à Constituição Federal Brasileira. CONCLUSÃO: A problemática sobre o 

aborto é questão de saúde pública, uma vez que a criminalização infere diretamente sobre o 

agravamento das complicações, em decorrência de um aborto clandestino e mal sucedido. A 

enfermagem é evidenciada como prática discriminatória, pois percebe o aborto como pecado, 

crime e em virtude disso, nega á mulher o direito da fala e o silêncio permanece durante todo o 

processo de abortamento. Daí a importância do tratamento humanizado pelos profissionais de 

saúde. Devendo ser demonstrado por meio do respeito e escuta passiva, priorizando os aspectos 

psicossociais do ser mulher. 
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A PREVALÊNCIA DA VIOLÊNCIA SEXUAL EM CRIANÇAS NO BRASIL E SEU 

IMPACTO NA SAÚDE PÚBLICA 

 

Thawana Santos Figueiredo; Aryane Araujo Silva; Gilciara Naiara Santos; Mychel Jakcson 

Araujo Gomes; Paula Vanessa Araujo Silva. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: thawanasantos2@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O tema da violência contra a criança tem sido cada vez mais objeto de estudo 

no Brasil e no mundo, além de ter, nas últimas décadas, ocupado, cada vez mais, as agendas da 

saúde pública. As lesões decorrentes de violência sexual afetam pessoas de todas as idades, mas 

parecem causar mais danos entre as crianças, que pertencem a um dos grupos mais vulneráveis 

na sociedade. Independentemente dos termos usados para nomeá-la, a violência sexual contra as 

crianças está representada em toda ação ou omissão capaz de provocar lesões, danos e transtornos 

a seu desenvolvimento integral. Assim, identificamos a necessidade de buscar subsídios que 

permitam aprofundar o conhecimento produzido a cerca desse tipo de violência com o intuito de 

facilitar o conhecimento da temática por meio de aspectos que já foram antes abordados. 

OBJETIVOS: Caracterizar os artigos científicos relacionados à violência sexual contra crianças 

no Brasil e identificar os programas que garantem os direitos das crianças que são vitimizadas por 

esta violência. METODOLOGIA: Optou-se por uma revisão sistemática da literatura na base de 

dados Lilacs, a palavra utilizada como descritor foi: violência sexual. Para o levantamento 

utilizaram-se artigos na íntegra, publicados em periódicos brasileiros, excluindo os publicados 

em anos anteriores a 2007. Inicialmente foram encontrados 1413 resumos de trabalhos que 

submetidos aos critérios de inclusão e exclusão restou uma amostra final de 16 publicações, cujas 

foram analisadas por meio de um quadro de dados desenvolvido. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os estudos foram realizados nas regiões sul, suldeste, centro-oeste e nordeste do 

país. A maioria publicados em 2011 com abordagem quantitativa e qualitativa. Dentre os temas 

abordados foram citadas: notificações de violência sexual doméstica, prevenção da violência 

intrafamiliar, garantia dos direitos das vítimas, atendimento especializado às vítimas, 

conhecimento sobre a prevalência da violência e fatores relacionados, atendimento de emergência 

por lesões decorrentes, análise da exposição à violência parental e abuso físico na infância, análise 

da atuação do psicólogo hospitalar diante das situações de maus- tratos cometidos pela mãe em 

relação ao filho e identificação dos programas e de redes de apoio que garantem proteção e direitos 

às crianças que sofrem diversos tipos de agressões. CONCLUSÃO: A maior visibilidade 

adquirida pela problemática da violência sexual que afeta as crianças, conduziu a este estudo por 

demonstrarem os graves riscos que esta violência influência no desenvolvimento da criança no 

momento em que ocorrem e em fases posteriores de suas vidas. Este estudo representa além de 

um desafio, um incentivo a ser enfrentado pelos setores governamentais, de forma que 

providenciem medidas de proteção e prevenção para o enfrentamento desse problema. 
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DEZ ANOS DE INCLUSÃO DA SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA NO BRASIL: UMA REVISÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

José Amilton Costa Silvestre; Maristela Inês Osawa Chagas; Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas; 

Edson Holanda Teixeira. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: amiltonc@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O conceito ampliado de saúde e sua relação com os determinantes e 

condicionantes dentro do processo de saúde e adoecimento contribuiu para lançar as bases da 

reorientação de um paradigma centrado na doença, individual e biomédico para um novo 

paradigma que envolva aspectos sociais, culturais, econômicos e holísticos. A Conferência de 

Alma-Ata consolidou os cuidados primários em saúde. No Brasil, o movimento da Reforma 

Sanitária foi responsável por lançar os pilares do Sistema Único de Saúde(SUS). Com o 

surgimento da Estratégia Saúde da Família(ESF), em 1994, buscou-se a reorientação dos cuidados 

primários em saúde no Brasil, que passaram a ter a família como foco. A Saúde Bucal foi 

incorporada à ESF em 2000. Historicamente, as práticas da Saúde Bucal no Setor Saúde 

caracterizaram-se por serem individuais, excludentes e curativas. Com a incorporação das ações 

de Saúde Bucal pela ESF buscou-se transpor esse modelo de organização e prática anterior na 

busca de integração dos profissionais no trabalho dentro da perspectiva familiar. OBJETIVOS: 

Identificar, na produção científica dos últimos dez anos no Brasil, evidências de reorientação do 

modelo de atenção à Saúde Bucal excludente, individual e curativista para um modelo com foco 

na família. METODOLOGIA: Trata-se de uma análise crítica a partir de uma revisão histórica 

da produção científica dos últimos dez anos no Brasil sobre a inclusão da Saúde Bucal na ESF. A 

busca da literatura se deu através de acesso à Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), em todos os 

bancos de dados. Sendo realizada no mês de dezembro de 2010, tendo como assunto para a 

pesquisa os descritores “saúde bucal” e “saúde da família”. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram encontrados 14 artigos em que se analisaram as práticas de Saúde Bucal desenvolvidas no 

âmbito da ESF, e pode-se observar a priorização das ações clínicas individuais e educativas 

focalizadas nos escolares e restritas à aplicação de flúor, escovação supervisionada e palestras 

educativas. Além da dificuldade de interação com os outros membros da equipe, a não utilização 

de dados epidemiológicos e desconhecimento do território. A análise criteriosa das produções 

científicas que abordaram a inclusão da Saúde Bucal dentro da ESF durante estes dez anos 

completados em dezembro de 2010, mostrou que existe uma tensão dentro dessa nova prática de 

se trabalhar a Saúde Bucal, e que essa tensão é caracterizada, principalmente, pela formação 

biomédica dos profissionais de Odontologia que tornam a repetir as mesmas ações executadas de 

forma individual e mutiladora. Percebeu-se, que durante estes dez anos ocorreram mudanças 

quanto as ações executadas tais como visita domiciliar e o trabalho com a comunidade, embora 

que, de maneira geral, o foco das ações ainda tenha sido a escola. CONCLUSÃO: Pela análise, 

não temos, pelo menos na prática, uma reorientação do modelo de atenção à Saúde Bucal. Há 

uma nítida sinalização da manutenção de um modelo focalizado e excludente. 
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PROMOÇÃO, EDUCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM PACIENTES 

COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Laryza Sampaio de Oliveira; Marcelo Lopes Silva; Danyege Lima Araújo Ferreira. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: laryzasampaio@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A atenção odontológica aos pacientes portadores de necessidades especiais 

pode ser considerada ineficaz no Brasil. A odontologia moderna mudou seu paradigma, e com 

isso passou a valorizar os aspectos preventivos. Nesse sentido, o paciente tem um papel ativo 

como responsável por sua saúde bucal e precisa ser conscientizado e motivado a desempenhá-lo. 

A emergência de programas de promoção de saúde para deficientes visuais assume grande 

importância na medida em que procuram utilizar metodologias de educação como parte do 

processo de capacitação desta população, melhoria da qualidade da saúde bucal e, auxiliando, 

assim, no processo de inclusão social. Os pacientes portadores de necessidades especiais (PPNE) 

são aqueles indivíduos que apresentam doenças e/ou condições que requerem atendimento 

diferenciado por apresentarem alterações mentais, físicas, orgânicas, sociais e/ou 

comportamentais. Com esta situação, eles necessitam de atenção particular e abordagens 

específicas por um período de suas vidas ou indefinidamente. OBJETIVOS: OBJETIVOS 

GERAIS: Promover, recuperar e manter a saúde bucal de deficientes visuais, através da 

conscientização de sua família e interação profissional X paciente X família. OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: Avaliar a percepção dos deficientes visuais quanto à saúde bucal; Conhecer a 

necessidade destes indivíduos com relação à educação em saúde bucal; Investigar se necessitam 

de cuidados odontológicos especiais com relação a prevenção da cárie e doença periodontal e 

adaptação ao atendimento em consultório; Promover novas técnicas de promoção e educação em 

saúde bucal com uma abordagem lúdica e inovadora para deficientes visuais. METODOLOGIA: 

Perguntas dissertativas e objetivas com questões que abordarão a capacidade de controle da placa 

bacteriana, os conhecimentos sobre saúde bucal e as principais dificuldades pra manutenção de 

uma higiene adequada do meio bucal; Autorização da participação na pesquisa; Procedimentos 

Práticos: Verificação do índice de placa (Índice de Lorey); Reorientação em escovação 

supervisionada; Submissão dos dados obtidos a um programa de análise estatística, para 

verificação e avaliação da qualidade da saúde bucal de deficientes visuais através de parâmetros 

descritivos e analíticos; RESULTADOS E DISCUSSÃO: Espera-se que a motivação e a 

percepção detalhada possam contribuir de forma positiva para a melhoria da qualidade da higiene 

bucal, ocorrendo à redução do índice de placa bacteriana bem como a conscientização dos pais e 

professores buscando promover melhor higiene bucal nos pacientes com deficiência visual; 

Propiciando uma relação social de impacto entre os alunos da FACID e a sociedade;, 

CONCLUSÃO: Acredita-se que com esta pesquisa ocorra uma redução do índice de placa 

bacteriana, conscientização dos pais e professores buscando promover melhor higiene bucal nos 

pacientes com deficiência visual, além de propiciar uma relação social de impacto entre os alunos 

da FACID e a sociedade, como agente transformador. 
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IMPACTO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR SOBRE OS HÁBITOS DE HIGIENE 

BUCAL 
 

Lucas Lopes Araújo Sousa; José Arimatéia Fonteneles dos Santos Júnior; Ywry Francisco Santos 

Vasconcelos; Ana Thaysa Alves Costa; Regina Ferraz Mendes; José Machado Moita Neto; 

Raimundo Rosendo Prado Júnior.  

 

Eixo: Equidade em saúde  

Apresentação: Oral  

E-mail: llaraujosousa@gmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A hospitalização altera a rotina dos indivíduos, gerando estresse, ansiedade e 

medo frente às alterações fisiológicas que o levaram a internação. Além disso, a incapacidade de 

realizar o auto cuidado, dentre eles a higiene bucal, é fator frequentemente presente. 

OBJETIVOS: verificar o impacto da hospitalização sobre a frequência de escovação dentária, 

uso de fio dental e enxaguantes bucais durante o período de internação. METODOLOGIA: Este 

estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UFPI sob o protocolo CAAE: 

05976112.9.0000.5214 e foi realizado em um hospital privado (Hospital de Terapia Intensiva - 

HTI) e um hospital público (Hospital Getúlio Vargas - HGV) da rede de assistência médica 

hospitalar da cidade de Teresina-PI. Os pacientes admitidos nos hospitais foram entrevistados a 

partir de um formulário elaborado para a pesquisa sobre aspectos sócio econômico e demográfico 

(gênero, idade, escolaridade e renda) os hábitos de higiene desenvolvidos rotineiramente antes e 

durante a internação, e as dificuldades encontradas no ambiente hospitalar para a realização de 

escovação dentária. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amostra consistiu de 198 pacientes, 103 

de hospital privado e 95 de hospital público. Não houve diferenças quanto ao gênero (Privado 

p=0,405 Público p=0,776) ou média de idade (Privado= 51,1 anos ±18,8 Público= 47,8 anos ±17,9 

- p= 0,205). Entretanto, houve diferenças quanto ao nível de escolaridade (Privado= 9,9 anos ±6,9 

e Público=5,2 anos ±3,4, p<0,001), e renda [Privado = renda acima de R$764,00 Classes A, B e 

C e D – 34,4% Público= renda abaixo de R$764,00 – Classe E – 93,6%, (p<0,001) O número de 

pacientes edêntulos da amostra foi de 18,2% (n=36), Privado- 52,8% (n=19) e no Público 47,2% 

(n=17). Da amostra de pacientes dentados (n=162) 100% afirmou que realizava algum tipo de 

higiene bucal antes da internação, mais frequentemente o uso de escova e creme dental (64,6%). 

Entretanto, 37,8% da amostra (n=162) passaram a não realizar qualquer medida de higiene bucal 

no hospital. Dentre os que continuaram a realizar estes hábitos, 72,2% da amostra (n=162) 

reduziram a frequência de escovação dental durante o período de internação hospitalar. A redução 

da frequência diária de escovação dental dos pacientes do hospital privado foi mais acentuada do 

que no hospital público (Privado=88,8%, Público= 55,1%, (p<0,001). Também houve redução no 

uso de fio dental ( de 19,1% (n=31) para 1,2% (n=2) p<0,001) e enxaguante bucal (3,1% (n=5) 

para 1,2% (n=2) p<0,001) após a hospitalização. CONCLUSÃO: Após a hospitalização, 

pacientes de hospitais público e privados negligenciam as medidas de saúde bucal Não houve 

segundo os pacientes dificuldades nos hospitais para a manutenção dos hábitos de higiene bucal. 
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ACOLHIMENTO DE CASAIS QUE PERDERAM FILHOS RECÉM-NASCIDOS 

 

Rita Maria Viana Rêgo; Ângela Maria Ales e Souza; Maria Dalva Santos Alves; Maria Fátima 

Maciel Araújo; Míria Conceição Lavinas Santos; Ana Ruth Macêdo Monteiro; Jéssica Lourenço 

Carneiro. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: ritamvrego@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A morte constitui parte do ciclo de vida de cada ser humano, embora nem 

sempre este se encontre preparado para enfrentar, principalmente quando se trata da morte de um 

filho recém-nascido (RN). Para elaboração do luto em virtude desta perda que mais desestrutura 

a família, os pais necessitam da ajuda de profissionais que os acolham. A enfermeira deve 

sistematicamente desenvolver tecnologia para amenizar o desconforto decorrente de sofrimentos 

que ameacem à integridade psicológica do homem. A saúde física, mental e espiritual certamente 

possibilita a cidadania, que é um conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito 

em relação à sociedade em que vive. OBJETIVOS: Relatar sobre tecnologia utilizada pela 

enfermeira no acolhimento aos pais em luto pela perda do filho RN. METODOLOGIA: Trata-

se de um relato de experiência de um estudo maior, parte de uma pesquisa realizada no Curso de 

Doutorado em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará em que se utilizou a pesquisa-

ação. O ambiente foi um Laboratório de Práticas Alternativas de Saúde (LabPas), os dados foram 

coletados em nove meses, de janeiro a setembro de 2012, totalizando 30 encontros grupais, além 

das visitas domiciliárias e contatos telefônicos. A duração média de cada encontro foi de 90 

minutos, perfazendo 2.700 minutos ou 45 horas de convivência, no acolhimento de 14 casais em 

luto pela perda do filho RN. Eles foram entrevistados antes do primeiro encontro e após o término 

destes. A pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética com o protocolo RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A enfermagem é uma profissão eminentemente cuidadora, em sua prática deve 

proporcionar assistência aos que sofrem, com vistas à reintegração e reorganização da família que 

padece física e psicologicamente. Três etapas constituíram o processo grupal - acolhimento, 

desenvolvimento e avaliação. O acolhimento aconteceu por meio da tecnologia de relaxamento 

do corpo físico, seguido de técnica de imaginação criativa ancorada por um tema, ocasião em que 

os participantes adotavam a posição sentada ou deitada em almofadas ao tempo em que ouviam 

uma música suave e a pesquisadora discorria, em um tempo médio de dez minutos, um tema 

relacionado com as tarefas de elaboração do luto; o desenvolvimento de cada grupo foi conduzido 

por uma pergunta norteadora, relacionada com o tema. A avaliação aconteceu por meio de uma 

palavra ou frase. Os encontros foram finalizados com um abraço coletivo CONCLUSÃO: Com 

esta experiência pode-se evidenciar que a promoção da saúde ocorreu de fato, quando cada 

participante foi sendo “empoderado” e gradativamente retornavam as suas atividades laborais, 

ressignificando as suas vidas na ausência daquele ente querido. Em seus depoimentos percebeu-

se que os encontros grupais contribuíram para que eles acreditassem que um dia esta dor será 

substituída por uma recordação saudável do filho amado que estará sempre no coração destes 

pais. Nessa fase, certamente, eles estarão revigorados e mais resilientes a possíveis dores com as 

quais a vida surpreende a todos. 
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RELAÇÃO ENTRE PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA E NÍVEL 

SOCIOECONOMICO E CULTURAL EM ESCOLARES DE 12 ANOS NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE PARNAÍBA PIAUI 

 

Sylvana Thereza de Castro Pires Rebelo. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: sylvanathereza@globo.com 

 

INTRODUÇÃO: A situação sócio-econômica tem sido considerada como um fator determinante 

do risco de cárie. A baixa renda pode estar associada ao grau de educação, valor atribuído à saúde, 

estilo de vida e acesso à informação sobre cuidados de saúde. Como consequência a renda familiar 

pode ser um fator indireto para a susceptibilidade a cárie (Spolidorio et al., 2003). A saúde bucal, 

na maioria dos municípios brasileiros, constitui ainda um grande desafio aos princípios do 

Sistema Único de Saúde, principalmente, no que se refere à universalização e à equidade do 

atendimento. A equidade em saúde remete à noção de que todos os indivíduos de uma sociedade 

devem ter justa oportunidade para desenvolver seu pleno potencial de saúde e ninguém deve estar 

em desvantagem para alcançá-lo (VIANA et al., 2003; GOMES et al., 2004). OBJETIVOS: 

Relacionar a prevalência de cárie dentária com o nível socioeconômico e cultural de escolares de 

12 anos de idade matriculados na rede pública de ensino, em Parnaíba /PI. METODOLOGIA: 

Realizou-se a classificação socioeconômica das famílias dos sujeitos de pesquisa, e então se 

relacionou as condições de saúde bucal com os indicadores de desenvolvimento social 

relacionado à renda, moradia e escolaridade com cárie dentária. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Quanto à escolaridade dos pais das crianças da amostra, mais de 60%, tanto das 

mães como dos pais, não completaram o 1º grau ou não foram alfabetizadas. As ocupações do 

chefe da família das crianças da amostra mais frequentes foram a de empregado assalariado e 

trabalho por conta própria somando 157 casos (68,0%). O tipo de residência predominante dessas 

crianças é de casas simples, própria quitada com 190 casos (82,3%) do total. A população 

predominante nas casas das crianças da amostra é de cinco moradores com 69 casos (29,9%), com 

a população de quatro residentes vindo logo abaixo com 62 casos (26,8%). A proporção de 

escolares livres de cárie 30% foi menor que a proporção de escolares com a presença da doença 

70%. Estes dados refletem a condição socioeconômica dessa população, famílias de baixo grau 

de instrução e de renda familiar baixa. DISCUSSÃO O conjunto (menor renda, menor grau de 

instrução e habitação não própria) constituinte de classes sociais mais baixas, tem relação com 

uma prevalência maior de cárie dentária (MENEGHIM et al.,2007). No presente estudo realizado 

em Parnaíba/PI constatou-se a necessidade de se considerar, na avaliação da situação da saúde 

bucal, as profundas desigualdades existentes. Nesse sentido, é preciso incentivar estudos sobre 

desigualdades sociais e situação de saúde bucal. CONCLUSÃO: Verificou-se que em piores 

condições socioeconômicas tem-se observado maior prevalência de cárie. Nesse sentido, é preciso 

incentivar estudos sobre desigualdades sociais e situação de saúde bucal. 
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VER SUS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM DUAS REALIDADES MUNICIPAIS DO CE 

 

Karysia Bezerra Brito Veras; Hermínia Maria Sousa da Ponte; Lidyane Parente Arruda; Maria 

Gerliane Queiroz Martins; Alicequel Ferreira Gomes de Paiva; Maria Gleicane Queiroz Martins. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: karysiaveras@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O controle social na saúde é um dos princípios organizativos do Sistema Único 

de Saúde (SUS) que garante a participação da população no processo de formulação e controle 

das políticas de saúde no Brasil. Um dos principais desafios na formação para SUS é aproximação 

dos estudantes nos cenários de controle social e movimentos, fazendo aproximação teórica e 

vivencial, contudo o Projeto Vivência e Estagio na Realidade do SUS (VERSUS) é um dispositivo 

transformador desse cenário. OBJETIVOS: Relatar os desafios e potencialidades da participação 

social em duas realidades municipais, através do VER-SUS. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

pesquisa do tipo relato de experiência, realizada nos municípios de Tianguá e Cariré no estado do 

Ceará no período 13 e 15 de fevereiro de 2012. Participaram do estudo estudantes do curso de 

enfermagem, farmácia, fisioterapia e educação física. Essa vivencia foi realizada em âmbito de 

dois municípios do estado do CE. Coleta de dados foi utilizada a produção de um diário de campo 

para uma melhor fixação das observações feitas. Os acadêmicos foram acompanhados por um 

preceptor que explicava sobre o SUS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Podemos perceber 

durante a vivência que o conselho municipal de saúde tanto de Tianguá como de Cariré ambas 

seguem os preceitos da resolução 333/03 do Conselho Nacional de saúde, com regimento interno 

e possui uma composição paritária com 56 membros divididos em 50% representantes de 

usuários, 25% de profissionais e 25% representantes do governo. As deliberações são 

consubstanciadas em resoluções e homologadas em consonância como todo o conselho municipal 

de saúde, outro ponto importante é a transparência das reuniões e prestações de contas, visto que 

as reuniões são abertas ao público. Um desafio para os dois municípios é que ambos não possuem 

conselho local. CONCLUSÃO: As experiências obtidas nessas vivências serviram de 

aprendizado dos acadêmicos, pois permitiu conhecer os desafios que estão postos a participação 

social em espaços institucionalizados como Conselhos Municipais de Saúde em municípios de 

pequeno e médio porte como também contribuiu para a formação acadêmica possibilitando uma 

visão crítica reflexiva das realidades no SUS. 
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SURTO DE AGITAÇÃO PSICOMOTORA: MANEJANDO O PACIENTE 

PSIQUIÁTRICO EM UM SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

Aryane Araujo Silva; Gilciara Naiara Santos; Mychel Jakcson Araujo Gomes; Paula Vanessa 

Araujo Silva; Thawana Santos Figueiredo. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: aryanenanany@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Não é difícil deparar-se, numa Unidade de Urgência e Emergência, com um 

paciente psiquiátrico sofrendo um Surto de Agitação Psicomotora (SAPM). Antes da 

consolidação da Reforma Psiquiátrica no Brasil, estes pacientes eram encaminhados para 

Hospitais Psiquiátricos, entretanto atualmente devem ser atendidos pelos Serviços de Urgência e 

Emergência de Hospitais Gerais. Desta forma é importante que os profissionais que desenvolvem 

estes serviços saibam lidar com o SAPM. O Surto caracteriza-se pela inquietação, aumento da 

excitabilidade psíquica, resposta exacerbada aos estímulos, irritabilidade, atividade motora e 

verbal aumentada, inadequada e repetitiva, podendo chegar à agressividade. É importante 

ressaltar que existem várias causas e condutas que podem ser seguidas neste. Para atuar, frente ao 

SAPM, diferentes atitudes devem ser adotadas pelos profissionais de saúde a fim de identificá-lo; 

investigar as causas de sua ocorrência para minimizá-las e tratá-las; sabendo lidar com o paciente 

e a família mantendo a segurança destes e do próprio profissional. OBJETIVOS: Com o intuito 

conhecer melhor e facilitar a identificação e manejo do SAPM, este estudo seguiu com os 

seguintes objetivos: *Identificar, através dos estudos desenvolvidos, os principais sintomas do 

SAPM; *Buscar, nos estudos, as principais habilidades à serem desenvolvidas pelos profissionais 

no manejo destes pacientes. METODOLOGIA: Para chegar aos objetivos deste estudo adotouse 

uma revisão sistemática, que utiliza a literatura sobre determinado tema como fonte de dados. São 

úteis na reunião das informações de estudos realizados separadamente sobre determinado tema, 

auxiliando na orientação para investigações futuras. A busca foi realizada no Lilacs utilizando a 

chave de busca: “surto”. Foram incluídos apenas artigos completos. Encontrou-se 57 trabalhos, 

artigos de revistas. Dos artigos selecionados, foram retiradas informações sobre: sintomas do 

SAPM, e manejo do paciente com SAPM. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O SAPM é a 

concretização da desestruturação, não somente na vida psíquica e social do sujeito, mas também 

na de sua família, caracteriza-se como um momento da vida no qual acaba por gerar desordem. 

Assim o serviço de emergência tornar-se-ia um espaço para atender à crise, onde percebe-se a 

necessidade de conhecer a clientela e as características do atendimento prestado. Isto delineia 

novos saberes e práticas a serem constantemente revistas para avançar na construção de 

estratégias, passíveis de propiciar maior suporte à demanda em saúde mental. CONCLUSÃO: O 

Serviço de Emergência Psiquiátrica em Hospital Geral é uma proposta articulada com o 

movimento da reforma psiquiátrica. O movimento de desinstitucionalização propõe um novo 

modelo assistencial. Uma intervenção imediata deve ser realizada para evitar maiores prejuízos à 

saúde do indivíduo, ou de eliminar possíveis riscos à sua vida ou à de terceiros. Para que seja 

eficaz e eficiente o profissional deve obter um embasamento teórico-prático. Pois várias 

patologias psiquiátricas têm SAPM. 
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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER: O QUE TEM SIDO FEITO? 

 

Aryane Araujo Silva; Gilciara Naiara Santos; Mychel Jakcson Araujo Gomes; Paula Vanessa 

Araujo Silva; Thawana Santos Figueiredo. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: aryanenanany@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A violência é o ato que causa dano físico, moral, psicológico ou patrimonial à 

pessoa ou à sociedade. Vários são os tipos de violência: contra a mulher, de gênero, doméstica, 

familiar, física, institucional, moral, patrimonial, psicológica, sexual dentre outras. Nas duas 

últimas décadas, a problemática da violência contra a mulher tem sido reconhecida como 

problema de saúde pública. A violência contra a mulher responde por cerca de 7% de todas as 

mortes de mulheres entre 15 a 44 anos em todo o mundo, podendo implicar na ocorrência de 

problemas de saúde física, reprodutiva e mental, desde lesões corporais até depressão, sem falar 

nos problemas familiares e sociais, como abandono dos estudos, perda de empregos, separações 

conjugais, abandono de casa, e outros. Diariamente nos deparamos com mulheres que foram 

vítimas de violência, seja nos noticiários, no bairro, ou no trabalho. Para entende-la, os 

profissionais, devem saber identificar o tipo de violência a fim encontrar saídas para o fim desse 

ato. OBJETIVOS: Para reunir estudos e revisar as informações existentes metodologicamente, 

sobre a violência contra à mulher. A investigação foi conduzida com os objetivos de caracterizar 

os artigos científicos relacionados à violência contra a mulher; identificar, nestes, quais os tipos 

de violência mais estudado, e como identificá-los. METODOLOGIA: Para orientar 

investigações futuras, sobre o tema, adotou-se uma revisão sistemática, onde foram utilizados 

estudos sobre a violência contra a mulher como fonte de dados. A busca foi realizada no Lilacs 

utilizando a chave de busca: “violência contra a mulher”. Foram incluídos apenas artigos 

completos. Encontrou-se 10 artigos de revistas. Destes, foram retiradas informações sobre: 

identificação da violência contra a mulher. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram 

identificados 457 resumos na base Medline e Lilacs. Deste, após a leitura na íntegra, foram 

excluído os que não possuam informações suficientes para chegar ao objetivo deste estudo, 

restando apenas 10 artigos. No Brasil os estudos se desenvolverão no Sudeste, Sul e em todo o 

país. Publicados de 2007 até 2012, havendo declínio no número de artigos publicados de 2012 

para este ano, onde não houveram trabalhos publicados. A maioria apresentou abordagem 

qualitativa, dando prioridade para o aprofundamento nas informações fornecidas pelos sujeitos 

da pesquisa. O tipo de violência mais citada foi a doméstica ou de gênero e a ação mais utilizada 

é a sensibilização dos profissionais numa atuação multiprofissional. CONCLUSÃO: Conclui-se 

que ainda prevalece a violência ocasionadas dentro da própria casa da vítima provocada, 

principalmente, pelo próprio parceiro ou ex-parceiro. Esta violência se subdivide em violência 

física, psicológica e sexual. E as ações voltadas para a identificação desta violência dá enfoque à 

sensibilização dos profissionais, que devem assistir ao paciente inseridos em uma equipe 

multiprofissional, sabendo atender com imediatismo mas levando em consideração o que não está 

totalmente explícito na consulta inicial. 
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EIXO 4: 

 

“EQUIDADE EM SAÚDE” 
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INSTRUMENTALIZAÇÃO POLÍTICA DO CONSELHO DE SAÚDE: UM ESTUDO DE 

CASO. 

 

Amanda Alves Arrais de Morais; Vanja Maria Veloso; Maria do Pilar Alves; Ariosvaldo 

Figueiredo Santos Filho. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: amandaaarrais@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: O Conselho de Saúde é a forma de concretizar a participação da comunidade 

na elaboração e acompanhamento das políticas públicas de saúde conforme a Constituição Federal 

de 1988. Entretanto, este instrumento não está imune a desvios de finalidade. OBJETIVOS: 

Descrever o resultado da atuação da maioria dos membros do Conselho Municipal de Saúde do 

município de Ouro Preto-MG durante a aprovação do Relatório de Gestão 2011. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As 

discussões sobre a aprovação do Relatório de Gestão/2011 antecederam o período eleitoral de 

2012. Em Ouro Preto-MG houve um intenso debate sobre alguns pontos do Relatório de Gestão 

2011 que culminou com anão aprovação do Relatório de Gestão pela maioria dos conselheiros e 

a recusa em transformar os pontos polêmicos em ressalvas, o que permitiria a aprovação do 

Relatório de Gestão com ressalvas. A aprovação com ressalvas permitiria a apuração e correção 

das supostas irregularidades apontadas sem qualquer tipo de prejuízo para o município. A rejeição 

integral do Relatório produziu uma contradição entre o significativo desenvolvimento que o 

município tinha conseguido no campo da saúde em 2011, entre eles: (1) o direito de fazer a gestão 

plena dos recursos do SUS; (2) o retorno da sede da Região de Saúde para o município de Ouro 

Preto. A conclusão da maioria dos conselheiros de que a gestão durante o ano de 2011 havia sido 

totalmente inefetiva e irregular não encontrava respaldo nos fatos. Acompanhando a atuação dos 

conselheiros ao longo do tempo observou-se que, após as eleições e a posse de um novo governo 

representativo da oposição, alguns conselheiros que não aprovaram o Relatório de Gestão/2011 

deixaram o Conselho para ocuparem cargos de confiança no governo recém-empossado. Outros 

promoveram eventos de comemoração pela vitória eleitoral das forças de oposição. Em março de 

2013, os mesmos conselheiros que haviam rejeitado integralmente o Relatório de Gestão/2011 

aprovaram-no com formato idêntico ao proposto pelos gestores anteriores. CONCLUSÃO: 

Conclui-se que houve instrumentalização político-partidária do Conselho Municipal de Saúde. 
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O OLHAR DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM JUNTO Á FAMÍLIA DE UMA 

IDOSA COM HISTÓRICO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Adeliane Souza Freire; Francisca Mayara Brasileiro Gomes; Lia Bárbara Silva Sousa; Ana Carla 

de Sousa Oliveira; Liduina Dayse Rocha Maranhão; Jailson Lopes Brito Moreira; Átilla Maria 

Albuquerque Machado.  

 

Eixo: Equidade em Saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: adeliane16@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: As fases da vida, como a velhice, têm seu próprio valor e suas próprias 

particularidades, onde a experiência encontrada junto à vida idosa mostra de forma sábia como 

enfrentar os mais diversos problemas que possam vir ocorrer neste período, como as doenças 

crônicas não transmissíveis. A Sistematização da Assistência de Enfermagem, fundamentada na 

teoria do autocuidado de Orem, ajuda o indivíduo a realizar atividades que visem seu bem-estar 

de forma que este execute em seu próprio benefício. OBJETIVOS: Relatar a prática do cuidado 

com uma idosa com diagnóstico de múltiplas doenças crônicas, tendo como base o olhar da 

família e da assistência prestada através do autocuidado. METODOLOGIA: Trata-se de um 

relato de experiência, de abordagem qualitativa, desenvolvido no Centro de Saúde da Família Dr. 

Luciano Adeodato, município de Sobral, Ceará. Os dados foram coletados durante o período de 

23 de abril a 09 de maio de 2013. Os instrumentos utilizados nesse tipo de abordagem são dados 

primários visando à contextualização do problema, por meio de entrevista semi-estruturada e 

coleta de toda história pregressa através do histórico de enfermagem da idosa e da família. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: R.M.S, 68 anos, brasileira, viúva, analfabeta, aposentada, 

natural e Meruoca, reside há 59 anos no município de Sobral, Ceará. Diagnosticada com diabetes 

mellitus há 15 anos, apresenta hipertensão arterial sistêmica, artrose, osteoporose, realizou 

histerectomia e colecistectomia. Mora em casa própria, com o filho caçula e a sobrinha. Nosso 

encontro com a idosa aconteceu de forma acolhedora, onde esta se mostrou receptiva e interessada 

pelas informações sobre sua saúde e pela forma de ela mesma intervir em seus hábitos de vida de 

forma a promover a sua saúde. As orientações surgiram de acordo com as necessidades da idosa 

e da família desta. Os temas geraram em torno de hábitos de vida saudáveis como pratica de 

atividade física, alimentos orgânicos, uso de medicamentos e controle dos níveis pressóricos e 

glicêmicos. CONCLUSÃO: A experiência nos proporcionou conhecer melhor a realidade de 

uma família, permitiu-nos, construir e aprimorar cada vez mais o conhecimento acerca da saúde 

do idoso. O processo de enfermagem baseado no autocuidado nos possibilitou a chance de 

conhecer e elaborar formas de abordar e intervir na saúde de uma idosa e sua família. 
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HEPATITE B NO ESTADO DO PIAUÍ: CARACTERIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS CINCO 

ANOS. 

 

Andréia Alves de Sena Silva; Karinna Alves Amorim de Sousa; Danielle Souza Silva Varela; 

Aline Silva Santos; Telma Maria Evangelista de Araújo. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: andreiasenapi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Doença viral infecciosa de grande magnitude, a Hepatite B tem impacto 

reconhecido ao longo dos anos no cenário nacional. A melhoria da vigilância epidemiológica com 

a intensificação da notificação desse agravo demonstrou sua alta prevalência no país e fez com 

que as ações de monitoramento, controle e prevenção fossem intensificadas. Caracterizar os casos 

notificados de Hepatite B auxilia gestores e profissionais no enfrentamento do agravo e no 

planejamento de ações adequadas às pessoas infectadas, com vistas a proporcionar mais equidade 

nos cuidados de saúde. OBJETIVOS: Traçar o perfil dos casos de Hepatite B do Estado do Piauí 

nos últimos cinco anos. METODOLOGIA: Estudo descritivo temporal, por sexo, faixa etária, 

escolaridade, raça, fonte/mecanismos de infecção e zona de residência dos casos notificados de 

hepatite B registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), de 2007 a 

2012. Os dados foram analisados com auxílio do Excel 2010, logo após calculou-se a proporção 

dos casos de acordo as variáveis ditas acima. Para o uso das bases de dados, foram solicitadas as 

autorizações de acesso às instituições gestoras e responsáveis pela guarda, no caso a Coordenação 

de Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, sendo mantido o sigilo das 

informações. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em cinco anos foram notificados no Piauí 183 

casos de Hepatite B, destes 59,56% do sexo masculino e 40,44% feminino, sendo a raça parda a 

predominante com 66,66% seguida da branca (16,39%) e preta (10,38%). Quanto à faixa etária 

houve predominância dos casos na população adulta jovem entre 20 e 34 anos de idade (33,33%), 

seguida de 27,32% nas pessoas entre 35 e 49 anos, além disso, destaca-se o número de casos 

encontrados na população idosa (10,44%) o que pode evidenciar o processo de cronificação da 

infecção. Com relação à escolaridade, 13,66% dos casos ocorreram em analfabetos, 27,32% em 

pessoas com cinco anos de estudo, 20,76% com até nove anos de estudo e 4,91% com nível 

superior. Aspecto de grande importância no manejo da hepatite B – fonte/mecanismo de infecção 

– destacou-se a via de transmissão sexual (31,69%), confirmando os resultados de outros 

estudados que apontam o comportamento sexual indevido como uma das principais 

vulnerabilidades associadas a esta infecção. Entretanto, quase metade das fichas de notificação 

(48,08%) possuíam esse campo sem preenchimento, sendo a informação ignorada. Quando à zona 

de residência observou-se presença considerável na zona rural (23,49%) evidenciando a 

interiorização da doença. CONCLUSÃO: Os dados apresentados não diferem do encontrado em 

outras pesquisas demonstrando predominância masculina, adultos jovens, com escolaridade 

fundamental incompleta. Destaca-se a via de transmissão sexual na manutenção do agravo na 

população. O baixo nível de escolaridade revela baixo acesso dessa população aos serviços de 

saúde. É necessário que ações de vigilância em saúde sejam fortalecidas. Espera-se que os 

resultados auxiliem gestores a executarem medidas mais equitativas. 
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INTRODUÇÃO: O Programa Saúde da Família (PSF) foi proposto em 1994 como uma 

estratégia de reorientação do modelo assistencial, baseada no trabalho de equipes 

multiprofissionais em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Estas equipes são responsáveis pelo 

acompanhamento de uma população adscrita, localizada em uma área delimitada, através de ações 

de promoção de saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 

frequentes. Diante disso, surge o processo de territorialização, como uma estratégia de 

demarcação de limites das áreas de atuação desses serviços; de reconhecimento do ambiente, 

população e dinâmica social existente nessas áreas sendo este um fator determinante no processo 

saúde-doença. Dentro dessa perspectiva o PET – Saúde Sobral favoreceu a formação de grupos 

para a vivência no território apoiado no Sistema Único de Saúde (SUS), com intuito de 

familiarizar, sensibilizar e implicar o estudante, inserido na UBS. OBJETIVOS: Descrever o 

processo de territorialização do CSF-Estação identificando os recursos existentes no território. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo, realizado durante 

as atividades do PET-Saúde no território de abrangência do CSF – Estação na cidade de Sobral-

CE, durante o período de junho de 2012. O estudo foi desenvolvido através da observação 

sistemática e de entrevista com informantes-chaves. Sendo realizada de acordo com os princípios 

éticos da resolução N° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. No primeiro momento fomos a 

campo para conhecer o território, suas fronteiras e recursos, em um segundo momento foram 

feitas as entrevistas com os informantes-chaves na comunidade. No terceiro momento foram 

analisados os dados inerentes as condições estruturais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

partir das informações percebemos que o território é extremamente heterogêneo, em relação às 

condições socioeconômicas. Outra característica é que, devido sua localização, algumas famílias 

foram afetadas pela cheia do rio no inverno. Também existe o tráfico de drogas. Detectamos a 

dificuldade de acesso das pessoas devido o CSF estar localizado em uma área distante em relação 

população mais necessita dos serviços. CONCLUSÃO: Essa experiência foi fundamental para 

que tivéssemos um olhar mais crítico em relação aos problemas encontrados no território, e que 

a partir dessas experiências possamos pensar em estratégias de promoção da saúde que possam 

ser realmente relevantes para a comunidade, sendo uma experiência singular para nós como 

futuros enfermeiros que iremos atuar nesse contexto de saúde-doença. 
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INTRODUÇÃO: Nos Centros de Saúde da Família (CSF) encontram-se as ações desenvolvidas 

por profissionais de saúde voltadas à prevenção de doenças e promoção da saúde da comunidade 

em seu território de forma holística. A importância da realização da territorialização em saúde se 

dá pela possibilidade de conhecer o território onde se atua e compreender as ações da Estratégia 

da Saúde da Família (ESF). A ESF baseia-se no princípio da equidade com o intuito de oferecer 

um atendimento de qualidade para a comunidade. OBJETIVOS: Relatar a experiência 

vivenciada por acadêmicos de enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) no 

bairro Alto da Brasília do município de Sobral/CE, com intuito de conhecer a situação de saúde 

da população e compreender a atuação da Estratégia da Saúde da Família na comunidade. 

METODOLOGIA: A experiência foi vivenciada durante o mês de outubro de 2012 como 

atividades do módulo de Atenção Básica à Saúde II. Foi uma pesquisa de campo com aplicação 

das técnicas de observação do território, roda de conversa com os profissionais e líderes 

comunitários e coleta de dados nos Sistemas de Informação em Saúde. O estudo analisou a 

atuação da Estratégia da Saúde da Família na comunidade e as características do CSF. O estudo 

obedeceu aos princípios definidos na Resolução nº 196/961. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

No bairro Alto da Brasília existe um CSF com duas equipes da ESF para atender a dois bairros: 

o próprio Alto da Brasília e Coração de Jesus. Os territórios apresentam características 

heterogêneas, com a existência de equipamentos sociais. Observou-se que a população está 

exposta a fatores de riscos, como lixo a céu aberto, atos de violência, pontos de venda de drogas 

e prostituição. Sobre os hábitos e estilo de vida observou-se que estes influenciam diretamente 

nas condições de saúde. As duas equipes da ESF abrangem 1.763 famílias e são compostas por 

dois médicos, três enfermeiros, três auxiliares de enfermagem, doze agentes comunitários de 

saúde (ACS). As equipes também contam com uma equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF). Em relação à situação de saúde, as doenças crônicas degenerativas apresentam 

elevada prevalência, como Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial (HAS). As duas 

equipes têm 2.657 hipertensos e 783 diabéticos. Para os portadores de doenças crônicas, os 

profissionais da ESF trabalham com grupos, reunindo-os semanalmente para desenvolverem 

atividades de promoção da saúde, tais como caminhadas, orientação sobre cuidados com 

alimentação e terapias medicamentosas. CONCLUSÃO: O processo de territorialização da área 

de abrangência das equipes da ESF do Alto da Brasília permitiu aos acadêmicos do Curso de 

Enfermagem da UVA o conhecimento sobre a organização da atenção básica à saúde do Sistema 

Único de Saúde e dos métodos epidemiológicos mais utilizados nos diagnósticos de saúde. 
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INTRODUÇÃO: A gestação, apesar de ser um processo fisiológico, gera mudanças de ordem 

física, psicológica e social na mulher, necessitando assim de um acompanhamento qualificado 

para que complicações sejam prevenidas. Dentro dessa perspectiva se insere o acompanhamento 

pré-natal, desde o início da gravidez até o final da gestação. A enfermagem é essencial nesse 

acompanhamento, realizando atividades organizadas, utilizando-se conhecimentos técnicos e 

científicos necessários na qualidade da assistência. OBJETIVOS: Objetivou-se fazer uma 

revisão bibliográfica acerca da competência da assistência pré-natal prestada pelos enfermeiros. 

METODOLOGIA: Foi realizada no banco de dados Biblioteca Virtual em Saúde, no mês de 

maio/2013, utilizando-se os descritores: Cuidado pré-natal, Enfermagem e Saúde pública. 

Encontrou-se 239 artigos, os quais após os critérios de inclusão, que foram: Língua portuguesa, 

artigos compreendidos em 2008/2012, ter relação com a temática e apresentarem texto completo, 

restaram doze artigos, os quais foram analisados de acordo com: Ano de publicação, Abordagem 

metodológica, Cenário, Unidade de federação e Categorias temáticas. Assim, evidenciou-se que 

o ano de 2010 foi o de maior publicação, a abordagem qualitativa como a mais utilizada, a região 

sudeste com o maior número de produção científica e as unidades básicas de saúde como cenário 

predominante da realização das pesquisas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os artigos foram 

categorizados em três temáticas: A percepção do enfermeiro na assistência pré-natal, na qual o 

enfermeiro considera um pré-natal de qualidade quando possui um bom acolhimento, educação 

em saúde, atenção integral à mulher gestante e trabalho em equipe e percebeu- se que a assistência 

pré-natal ainda está muito calcada na tecnologia biomédica; Na categoria: O cuidado pré-natal 

sob o olhar da gestante: Perceberam-se a satisfação das gestantes referente ao atendimento 

recebido, às orientações, os ensinamentos, em especial as primigestas, pela falta de experiência 

com a maternidade. Já na categoria: Avaliação da qualidade do pré-natal na atenção primária: 

Observou-se a necessidade do acompanhamento pré-natal de qualidade, de profissionais com 

capacidade de ir além dos fatores de natureza física e enfermeiros que atuem na consulta de pré-

natal exercendo um papel de educador e promotor da saúde, procurando atender as necessidades 

da clientela. CONCLUSÃO: Conclui-se que há uma necessidade de profissionais de enfermagem 

qualificados e preparados para proporcionar um cuidado completo e de qualidade, atentando não 

somente aos fatores físicos, mas também aos fatores psicossociais, influenciando na qualidade do 

acompanhamento e no bem-estar da mulher e neonato. 
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INTRODUÇÃO: Historicamente o homem foi excluído das políticas de saúde, visto que no 

contexto sociocultural, a identidade do homem foi construída de forma hegemônica em relação a 

da mulher, na qual colocou o homem em posição desigual em relação às políticas e os serviços 

de saúde. Estudos comparativos entre homens e mulheres têm comprovado o fato de que os 

homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas, e que 

morrem mais precocemente que as mulheres. Quando se fala em saúde integral do homem, se 

pensa no homem em suas várias orientações sexuais: heterossexual, bissexual e homossexual. 

Estudos revelam a necessidade de evidenciar a efetividade de políticas de saúde específica a estes 

segmentos populacionais, na perspectiva da integralidade da atenção e da equidade no sistema de 

saúde. O desafio se torna então emergente, visto que os dados epidemiológicos mostram que o 

homem de forma geral, ou seja, independente da sua orientação sexual e da sua identidade de 

gênero, está pouco visível nos contextos das práticas, sobretudo nas políticas de saúde, embora se 

tenha no Brasil políticas como a Atenção integral a Saúde do Homem. OBJETIVOS: Analisar 

as políticas de saúde no Brasil voltadas para o homem, no período de 2005 a 2011 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão narrativa, que segundo Rother 

(2007), é um método que é apropriado para descrever e discutir o desenvolvimento ou o \"estado 

da arte\" de um determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou contextual. As etapas do 

método se constitui da identificação e localização das fontes, por meio de busca eletrônica, no 

site Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Lilacs; utilizando como descritores: Saúde 

do Homem. Atenção à Saúde. Saúde Pública. A busca dos artigos foi realizada no período de 

2005 a 2011. Os critérios de exclusão foram os artigos oriundos de outras revisões da literatura, 

reflexões, relatos de caso, editorial, comunicação e também, aqueles em que seus objetivos não 

se aproximassem do tema proposto ou aqueles que estariam fora do recorte temporal pré-

estabelecido. Esse estudo foi selecionado pelo edital de Pesquisa CPPG/NOVAFAPI – Nº 

001/2011 e foi cadastrado na Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário 

UNINOVAFAPI. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados revelaram que, há uma 

escassez de artigos científicos sobre a saúde do homem. Nos achados foi revelado que os homens 

são vulneráveis, visto que não praticam atividades físicas, não possuem hábitos alimentares 

saudáveis, sobretudo não procuram os serviços de saúde, com exceção do caso de gravidade, 

superlotando os serviços de urgência e emergência. CONCLUSÃO: A PNAISH ainda não está 

estruturada para atender a clientela, postergando, o direito a saúde integral. Estudar estes grupos 

e sua vulnerabilidade colaboram para o aprofundamento de questões evidenciam a necessidade 

de serviços de saúde voltado para esse sujeito. 
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INTRODUÇÃO: A territorialização de um determinado local delimitado pela Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) tem como um dos seus propósitos a configuração territorial com 

determinados atributos, naturais ou biológicos que caracterizam o ambiente, que por sua vez, 

influencia no processo saúde-doença da população daquela área. O reconhecimento dessa relação 

é uma importante etapa para o agrupamento de conceitos e práticas da geografia na ESF. 

OBJETIVOS: Identificar irregularidades e realizar intervenção para a população do bairro do 

Sumaré, em Sobral (CE). METODOLOGIA: Inicialmente foram distribuídas equipes para os 

territórios da ESF de Sobral, sendo o Sumaré nosso bairro de atuação. Foram realizadas visitas 

nas microáreas do bairro com o propósito de identificar as características e estruturas do bairro. 

Em seguida, foram realizadas outras visitas para o levantamento dos dados colhidos no 

diagnóstico epidemiológico e a escolha de um representante chave do bairro para auxiliar no 

processo de intervenção, sendo este indicado pelas agentes comunitárias de saúde (ACS’s) e 

enfermeiras da unidade. De acordo com o representante chave, foi identificado como o ponto mais 

vulnerável no bairro, a grande quantidade de lixo exposto nas ruas e calçadas, sendo este o objeto 

de intervenção escolhido. As visitas aos locais da intervenção eram agendadas com a enfermeira 

gerente da unidade, juntamente com as ACS’s, que acompanharam todo o processo desde a 

territorialização até a intervenção. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a explicação e entrega 

dos materiais educativos para a população, abria-se para uma roda de conversa, em que a 

população culpava a falta de informação sobre as doenças causadas pela poluição e o lixo exposto 

nas ruas. Devido a isso, ainda será feito um novo diagnóstico epidemiológico para a concretização 

da diminuição das doenças incidentes já referidas. De um forma geral houve uma boa aceitação 

por parte da população e evidenciou que se faz necessário trabalhar a educação ambiental das 

comunidades. As equipes da ESF tem como missão promover a saúde da população em geral não 

apenas em atividades de atenção à saúde, portanto, faz-se necessário realizar atividades de 

educação em saúde que contribuam na prevenção das doenças e na melhoria da qualidade de vida 

da comunidade. CONCLUSÃO: Esta intervenção evidenciou a importância da territorialização 

no módulo de ABS para o processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos de enfermagem, pois 

a saúde da comunidade requer não só o cuidado primário, longitudinal e humanizado, mas 

principalmente a promoção da saúde, estimulando a educação para o autocuidado, além de ter 

possibilitado uma aproximação com os princípios da ABS. 
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INTRODUÇÃO: A atenção para os temas de promoção a saúde em idosos tem se tornado 

relevante nas últimas décadas devido ao aumento da longevidade da população mundial. Em 

consequência disso à busca pela qualidade de vida dos idosos surge como desafio a partir do qual 

se devem considerar os ganhos na expectativa de vida como uma conquista humana e social. A 

longevidade com qualidade de vida se faz eficaz a partir da promoção da saúde, que é uma 

estratégia mais ampla e apropriada para enfrentar os problemas de saúde do mundo atual. A 

reflexão proposta no presente trabalho articula o debate sobre promoção da saúde do 

envelhecimento a uma perspectiva para as ações educativas com idosos. OBJETIVOS: Relatar 

a assistência prestada a um grupo de idosos de um bairro do município de Sobral- CE. 

METODOLOGIA: Estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa do tipo relato de 

experiência, desenvolvido no período de agosto à outubro do ano de 2012 com um grupo de idosos 

do bairro Campo dos Velhos em Sobral- CE. A coleta de dados se deu através de visita, 

observação e ação educativa no presente grupo de idosos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 

grupo de idosos do bairro Campo dos Velhos é organizado por quatro Agentes Comunitárias de 

Saúde (ACS) com o auxílio de um educador físico, os encontros são realizados semanalmente e 

acontecem no pátio da Igreja Sagrada Família, essa iniciativa proporciona aos idosos do bairro 

momentos de lazer, descontração, além de informações importantes para a melhoria de sua saúde 

física e mental, favorecendo uma maior qualidade de vida aos mesmos. Os acadêmicos de 

enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), dentro da proposta ensino-serviço 

realizaram intervenção no presente grupo de idosos. A ação contou com vários momentos, 

iniciando com o acolhimento, em que os idosos tiveram a oportunidade de se apresentarem e 

conhecerem os estudantes, além de exercícios de alongamento orientados pelo educador físico; 

após aconteceram dinâmicas interativas com as ACS, no intuito de familiarizar os acadêmicos 

com os demais participantes do grupo; em seguida os estudantes ofereceram uma salada 

acompanhada de breve apresentação sobre os benefícios de cada uma das frutas encontradas no 

lanche, e um bingo para avaliar a capacidade cognitiva dos idosos; por fim aconteceu um 

momento de oração e posterior roda de conversa, em que todos puderam expressar sua opinião 

sobre o encontro. CONCLUSÃO: A realização de atividades educativas como esta em grupos de 

idosos é de grande relevância para a formação acadêmica e profissional dos estudantes da área da 

saúde, pois fortalecem o vínculo entre os clientes e futuros profissionais, tendo em vista que o 

envelhecimento ativo depende de condições sociais e políticas públicas que garantam direitos de 

cidadania, práticas saudáveis, como alimentação equilibrada, atividades física, inserção social e 

ocupacional, lazer, além do acesso a serviços assistenciais e preventivos. 
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INTRODUÇÃO: A população indígena no Brasil no período colonial aproximava-se a cinco 

milhões. Atualmente, essa população é estimada em 600.518 indígenas cadastrados. Sabe-se que 

no cotidiano, ainda que muitas mudanças tenham acontecido, a população indígena ainda 

vivencia, desde o período colonial, situações de exclusão, marginalidade e discriminação que os 

colocam em posição de maior vulnerabilidade, principalmente frente aos agravos à saúde. Em 

uma sociedade desigual – e contraditória – como a nossa, a saúde e a doença também se distribuem 

desigualmente. Então, sendo a Enfermagem uma profissão social, cujo enfoque é o cuidado, faz-

se necessário refletir sobre as novas perspectivas de atuação na busca de melhor qualidade de vida 

para toda a população brasileira, sem distinções étnicas, sociais e/ou econômicas. OBJETIVOS: 

Analisar as publicações nos bancos de dados on-line referentes à atuação da Enfermagem junto 

às populações Indígenas. Categorizar essas publicações de acordo com o ano, a região, os autores 

e os principais assuntos. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. A 

formulação do problema foi proposta através da seguinte questão norteadora: Quais as 

possibilidades e limites de atuação da Enfermagem junto aos povos indígenas encontrados nas 

produções científicas já realizadas? A coleta de dados foi realizada a partir dos descritores: 

“enfermagem” e “saúde indígena”, através do site da Biblioteca Virtual em Saúde - BVS. A 

análise do conteúdo foi por meio de leitura criteriosa focando a questão norteadora e depois 

organizado por meio de um instrumento, elaborado para esse fim. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A amostra do estudo contou com nove artigos pesquisados entre novembro de 

2012 a janeiro de 2013. A revisão possibilitou a identificação de seis assuntos principais e os mais 

destacados foram: atuação na atenção à Saúde Indígena, estrutura e organização dos serviços de 

saúde, recursos populares em saúde e medicina oficial, compreensão do Processo Saúde-Doença 

e atribuições do enfermeiro na Saúde Indígena. Foi possível perceber a escassez de pesquisas 

brasileiras que abordassem a temática em questão, principalmente na região Nordeste. Observou-

se também que um dos aspectos a ser considerado na atenção à saúde indígena diz respeito à 

incapacidade de alguns, talvez da maioria, dos profissionais em atender às necessidades de saúde 

dos índios. E, mesmo que haja políticas que subsidiem a atenção diferenciada, isso ainda é muito 

limitado, pois não há realmente uma verdadeira efetivação das políticas. CONCLUSÃO: Frente 

ao exposto, faz-se necessário sensibilizar os atores sociais que podem e devem estar atuando nesse 

âmbito, em especial os enfermeiros, no sentido de adotarem medidas de promoção da saúde e de 

prevenção de doenças e agravos, bem como um maior envolvimento nas questões indígenas. Para 

isso, sugere-se também que novos estudos sejam realizados, principalmente na região Nordeste, 

para que esses povos tornem-se cada vez mais visíveis ao governo, a fim de minimizar tantos 

problemas relacionados à saúde. 
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ESTUDO FARMACOEPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM ALZHEIMER 

USUÁRIOS DE RIVASTIGMINA ASSISTIDOS PELO COMPONENTE 
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INTRODUÇÃO: Rivastigmina é uma das medicações que integra o componente especializado 

da Assistência Farmacêutica. É um composto do tipo carbamato que inibe seletivamente a 

acetilcolinesterase cerebral, pelo que aumenta os níveis da acetilcolina em diversas regiões 

cerebrais. Esta inibição é benéfica no mal de Alzheimer, onde há deficiência cognitiva mediada 

por aquele neurotransmissor. O efeito da rivastigmina sobre a enzima poderia diminuir a formação 

das placas amiloides características da doença. A absorção pelo trato gastrointestinal é rápida e 

completa e o metabolismo é realizado principalmente pelo fígado, sendo os metabólitos 

eliminados totalmente por via renal (RANG, 2011). A meia vida do fármaco é de uma hora. A 

rivastigmina é aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento do mal de 

Alzheimer. (GILMAN, 2007). OBJETIVOS: O estudo teve como objetivo traçar o perfil 

farmacoepidemiológico de pacientes que fazem uso da rivastigmina, fornecida pelo Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado do Piauí. METODOLOGIA: Esta 

pesquisa de caráter quantitativo foi realizada tendo como base os dados coletados a partir dos 

prontuários padrão do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Piauí, nos 

quais constam dados estatísticos de cidades do estado do Piauí, que abrigam pacientes assistidos, 

número e porcentagem desses pacientes, divididos por idade e sexo, que fazem uso de 

rivastigmina nas concentrações de 1,5 mg; 2mg; 3mg; 4,5mg e 6mg. Feito o levantamento de 

dados, confeccionou-se os gráficos e os mesmos foram expostos na forma de resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O presente trabalho contemplou durante os meses de janeiro 

a março de 2013, a análise de 1.793 prontuários de pacientes acometidos da doença de Alzheimer 

que fazem uso do medicamento rivastigmina. Diante desta análise, foram observados, 579 

pacientes do sexo masculino e um maior número feminino, 1.214 (64%) acometidos pela doença. 

Alguns estudos têm sugerido que a doença afeta mais mulheres do que homens. No entanto, isto 

pode se induzir em erro, porque as mulheres, enquanto grupo, vivem mais tempo do que os 

homens (WIMO, 2010). Durante os estudos, foram observados 82 usuários de rivastigmina na 

concentração de 1,5 mg; 63 usuários de rivastigmina na concentração de 2 mg; 138 usuários de 

rivastigmina de 3mg; 80 usuários de rivastigmina de 4,5 mg e 200 usuários de rivastigmina de 6 

mg. O uso de rivastigmina é indicado em indivíduos com idade a partir de 50 anos com maior 

prevalência aos 80 anos. CONCLUSÃO: Através dos dados coletados constatou-se que o maior 

número de usuários da rivastigmina encontra-se na cidade de Teresina, com faixa etária de mais 

de 80 anos pertencentes ao sexo feminino. Concluiu-se que, a avaliação condiz com os dados 

contidos na literatura, visto que, a prevalência em idosos é devido sua constituição fisiológica e 

fatores relacionada à idade da demência vascular associada a infartos cerebrais. 
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VIVÊNCIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA COMUNIDADE TREMEMBÉ ATRAVÉS 

DO PROJETO VER-SUS. 
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INTRODUÇÃO: O VER-SUS Brasil (Vivência e Estágio na Realidade do Sistema Único de 

Saúde do Brasil) faz parte de uma estratégia do Ministério da Saúde para aproximar os estudantes 

universitários do setor saúde. OBJETIVOS: Este relato de experiência busca apresentar a 

vivência, por meio do projeto VER-SUS, nos serviços de saúde da Comunidade Tremembé 

situada na cidade de Itarema – CE. METODOLOGIA: Este estudo trata de um relato de 

experiência pessoal de uma visita realizada à comunidade Indígena Tremembé por meio de uma 

Atividade de Extensão inserida no projeto VER-SUS. O grupo de estudantes realizou a visita no 

dia 22 de julho do ano de 2012. A comunidade indígena localiza-se na cidade de Itarema, 

município do estado do Ceará e conta com 2.414 habitantes e 541 famílias. Está estruturada em 

casas de alvenaria de acabamento simples e conta com um Centro de Saúde da Família, uma 

Escola e um mini zoológico com exemplares marinhos cuidado pela iniciativa Projeto TAMAR. 

Realizamos uma ampla visita e rodas de discussão na aldeia possibilitando uma troca de saberes 

plurais, valorizando a vivência para a equipe e para a comunidade. Registramos os dados por meio 

de um diário de campo pessoal. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A FUNASA (Fundação 

Nacional de Saúde) assegura a equipe multiprofissional de saúde indígena completa, no entanto 

a equipe de profissionais encontrava-se incompleta. Uma das causas para que isso venha a 

acontecer é o fato de que muitos profissionais não se interessam em trabalhar neste contexto. 

Também tivemos a oportunidade de conhecer uma aldeia na área do mangue chamada Varjota. 

Nesta aldeia tivemos contato direto com os índios. A interação entre a equipe e os índios permitiu 

a realização de uma dança pertencente aos rituais que eles costumam fazer, porém, esse momento 

pode ser representado como uma forma de acolhimento e aceitação dos participantes do VER-

SUS. Notamos a crescente adesão da população indígena à assistência prestada pelos profissionais 

de saúde. Outro local visitado foi a Escola Diferenciada de Ensino Fundamental e Médio Maria 

Venâncio, onde tivemos a oportunidade de conhecer o Cacique José Venâncio da tribo dos 

Tremembés, e sua irmã, Digé, representante das ASI’s- Agentes de Saúde Indígena. Com o 

contato direto podemos nos aproximar das lideranças comunitárias e pautar a assistência à saúde. 

CONCLUSÃO: Com esta vivência podemos perceber que muitas comunidades estão recebendo 

assistência inadequada a saúde. Somente neste contexto pudemos, de fato, conhecer a 

particularidade dos serviços de saúde prestados aos indígenas o que enriqueceu nossa prática 

acadêmica e ampliou nossos conhecimentos sobre saúde pública e saúde coletiva. A experiência 

promoveu respeito mútuo permitindo uma vivência aproximada que garantiu o encontro da 

diversidade cultural e pluralidade de valores visualizando a saúde de forma semelhante. 
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PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO 

CENTRO SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA EGLANTINE PONTES GUIMARÃES EM 

SOBRAL-CE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge para melhor reorientação do 

modelo assistencial, baseada no trabalho de equipes multiprofissionais em Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de uma população adscrita, 

localizada em uma área delimitada, através de ações de promoção de saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. Diante disso, surge o processo 

de territorialização, como uma estratégia de demarcação de limites das áreas de atuação desses 

serviços; de reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social existente nessas áreas 

sendo este um fator determinante no processo saúde-doença. OBJETIVOS: Descrever o processo 

de territorialização da área de abrangência do Centro Saúde da Família do Bairro Dom Expedito, 

Sobral - CE. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizado no território no 

mês de janeiro de 2013. O estudo foi desenvolvido através da observação sistemática e de 

entrevista com informantes chaves. Observou-se a Resolução N° 196/96. No primeiro momento 

fomos a campo para conhecer o território suas fronteiras e recursos, em um segundo momento 

foram feitas as entrevistas com os informantes-chaves na comunidade. No terceiro momento 

foram analisados os dados inerentes as condições estruturais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A partir das visitas realizadas percebemos as condições socioeconômicas e culturais, na qual esses 

moradores estão inseridos. Foi visível em algumas residências a ausência de saneamento básico, 

a população muitas vezes tem contato direto com fezes, onde são depositadas em locais 

impróprios nas suas próprias residências. Em relação à higienização das casas, observamos a 

presença de moscas e outros insetos proliferadores de doenças. Visto isto, a fim de minimizar a 

exposição de parasitas na qual essas residências estavam expostas montamos intervenções 

voltadas para a orientação de como descartar o lixo, o incentivo de procurar a prefeitura para 

exigir o carro de coleta, em relação aos insetos que podem causar doenças infectocontagiosas e a 

boa higienização tanto dos alimentos como da casa no geral. CONCLUSÃO: Essa experiência 

tem sido, uma vez que desde já poderemos ter um olhar mais crítico conhecer o território, foi 

muito importante por nos ajudar a pensar em estratégias de promoção da saúde que possam ser 

realmente relevantes para a comunidade, sendo uma experiência singular para nós como futuros 

enfermeiros que iremos atuar nesse contexto de saúde-doença. 
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PREVALÊNCIA DE CRIANÇAS COM BAIXO PESO AO NASCER E SUA 
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INTRODUÇÃO: A assistência pré-natal permite o diagnóstico e tratamento de inúmeras 

complicações, bem como redução ou eliminação de eventuais riscos durante a gestação. A 

realização de seis ou mais consultas pré-natais representa um indicador de acesso adequado ao 

serviço de saúde, que contribui para uma menor probabilidade de agravos ao grupo materno-

infantil. O início do acompanhamento pré-natal tardio, ou seja, no segundo trimestre de gravidez, 

associado a demora para realização de exames, podem ser considerados fatores de risco para a 

ocorrência de recém-nascidos de baixo peso (RNBP). OBJETIVOS: Verificar a prevalência de 

baixo peso ao nascer e sua associação com o pré-natal em uma maternidade pública de Teresina-

PI. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, de abordagem 

quantitativa e corte transversal, com a utilização de dados secundários provenientes das 

Declarações de Nascidos Vivos da Maternidade Dona Evangelina Rosa, cedidos pelo Núcleo de 

Informações em Saúde (NUINSA). A população de estudo foi constituída por todos os registros 

de partos de recém-nascidos com baixo peso (< 2.500g) sem anomalias congênitas (n = 1.442), 

ocorridos na referida maternidade no ano de 2011. Considerou-se como variável dependente o 

peso ao nascer, e como variável independente o número de consultas pré-natais. A associação 

entre a variável estudada e o peso ao nascer foi estimada por meio do teste do qui-quadrado, 

fixando-se um nível de significância de 5% (p<0,05). E a intensidade de associação pelo Odds 

Ratio (OR), com intervalo de confiança (IC) de 95%. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

prevalência encontrada neste estudo foi de 11,8%, considerada elevada quando comparada à 

média brasileira (9,3%). No que diz respeito às consultas realizadas no pré-natal, constatou-se 

uma associação significativa (p < 0,05) entre as mães que realizaram menos que seis consultas (n 

= 1.437) e aumento de chances para nascidos com baixo peso de 2,32 vezes (IC 95% = 2,18 - 

3,25). Corroborando com o resultados deste trabalho, Tiago et al. (2008), avaliando os fatores de 

risco associados ao baixo peso ao nascer em uma maternidade pública do interior de Minas Gerais, 

verificaram maior risco entre mães que realizaram até três consultas e chance equivalente a 2,43 

vezes para a ocorrência de baixo peso ao nascer (IC 95% = 1,42 - 4,15). CONCLUSÃO: A 

prevalência encontrada mostra-se elevada frente a outros achados na literatura e à média nacional. 

Diante disso, tornam-se necessárias intervenções direcionadas ao esclarecimento das gestantes 

sobre a importância da assistência pré-natal, para assegurar o cumprimento mínimo de consultas, 

visando prevenir a ocorrência de RNBP. 
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GÊNERO E ENFERMAGEM: UM REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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INTRODUÇÃO: A enfermagem sofreu grandes transformações ao longo dos séculos. A sua 

identificação como atividade feminina, a influência religiosa e o ato de cuidar tido como atributos 

naturais da mulher, colocaram barreiras frente ao ingresso masculino. Em todo o seu processo 

histórico, a enfermagem foi considerada uma profissão feminina e a entrada do homem neste 

campo de atuação tornou-se permeada de preconceitos. OBJETIVOS: Analisar a relação de 

gênero na enfermagem por meio de uma revisão bibliográfica, observando a existência de divisão 

sexual entre os níveis de atuação da profissão e discutir o preconceito causado pelo ingresso 

masculino em uma área majoritariamente feminina. METODOLOGIA: – O estudo consiste em 

uma revisão bibliográfica, que visa contribuir e explicitar teoricamente sobre o assunto. A 

pesquisa bibliográfica incluiu artigos originais, artigos de revisão, livros, periódicos, teses, 

dissertações e artigos eletrônicos expostos em bancos de dados como Scielo, LILACS e PubMed. 

No direcionamento da pesquisa, foram utilizados três descritores para obtenção de informações 

pertinentes ao estudo: Gênero; Homem; Enfermagem. A pesquisa bibliográfica localizou diversos 

estudos relacionados com a temática em foco. Tal suporte metodológico permite o pesquisador 

analisá-lo e confrontá-lo na condição de sujeito participante da construção do conhecimento 

científico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O homem que atua na enfermagem exerce uma 

masculinidade desviante, pois atua em uma profissão que não é própria da constituição masculina 

construída como hegemônica. Desta forma, a sua heterossexualidade pode ser colocada em dúvida 

devido à minoria masculina na profissão. Durante o exercício profissional existem lugares que 

oferecem resistência ao ingresso masculino como ginecologia, obstetrícia, pediatria e berçário, 

canalizando-o em locais como bloco cirúrgico, pronto socorro e unidades psiquiátricas. 

Entretanto, não se fala em rivalidade ou concorrência de sexo na profissão. CONCLUSÃO: O 

homem que atua na enfermagem lida com o desafio diário para se firmar em uma profissão 

dominada por mulheres. Tais profissionais constroem sua individualidade e autonomia na 

tentativa de romper com o preconceito e com a historicidade. A chegada do homem traz uma nova 

identidade para a Enfermagem, característica essencial para a profissão romper com a submissão 

e se afirmar enquanto ciência. Esta é uma função para todos os profissionais, independente de 

gênero. 
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PRINCIPAIS ZOONOSES NA POPULAÇÃO HUMANA DE SANTANA DO ACARAÚ - 
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INTRODUÇÃO: Levantamento epidemiológico é uma pesquisa realizada no intuito de 

identificar as enfermidades em uma determinada região com finalidade de elaborar um programa 

de profilaxia, tratamento e controle das mesmas. OBJETIVOS: Dessa forma, o objetivo desse 

trabalho é descrever um levantamento epidemiológico sobre as principais zoonoses observadas 

na população humana notificadas no município de Santana do Acaraú- Ceará, no período de 

janeiro de 2011 a junho de 2012. METODOLOGIA: Foi realizado um levantamento 

epidemiológico das principais zoonoses notificadas em humanos, através de dados contidos em 

fichas oriundas da Secretaria de Saúde do município de Santana do Acaraú-Ceará. Os dados 

observados nas referidas fichas foram: idade, sexo, regiões onde residiam (zona rural ou urbana) 

e diagnóstico final da enfermidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados obtidos 

foram transcritos para uma planilha e, em seguida, analisados. Os dados foram expressos em 

percentual. Foram analisadas 116 fichas referentes ao período de 2011 a 2012, onde se se 

observou uma maior prevalência de casos de profilaxia anti-rábica com 53,4 por cento. O 

percentual de casos diagnosticados para tuberculose foi de 47, ficando essa enfermidade em 

segundo lugar. Leishmaniose visceral humana também foi observada nesse município, 

contribuindo com 4,3 por cento das enfermidades. O número de casos humanos de leptospirose 

foi de dois, perfazendo um percentual de 1,7 por cento. Nesse levantamento epidemiológico 

realizado no município de Santana de Acaráu, conclui-se que há uma alta incidência de casos de 

vacinação anti-rábica, indicando que as pessoas buscam uma assistência médica-profilática para 

esse tipo de zoonose. A tuberculose, apesar de ser uma enfermidade de ampla divulgação na 

mídia, ainda é de alta incidência em Santana do Acaraú. CONCLUSÃO: Dessa forma, faz-se 

necessária a criação de um programa de controle de saúde básica no intuito de melhor controlar 

as diversas enfermidades que podem acometer a população humana nesse município. 
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INTRODUÇÃO: Apropriar-se do território sob todas suas nuances é de suma importância para 

dar uma resposta aos problemas locorregionais e garantir os princípios doutrinários do Sistema 

Único de Saúde (SUS): universalidade, equidade e integralidade. A Estratégia Saúde da Família 

(ESF) como estruturante do SUS é tomada como mola propulsora de todas as ações com base no 

território, e tem como um de seus pilares a territorialização, com adscrição da clientela e utilização 

de princípios geográficos em sua moderna concepção para definir os territórios atendidos pelas 

equipes. Assim, torna-se necessário definir território na sua dimensão ampliada, sócio-espacial, 

cultural, política e econômica de cada população que habita e produz cada lugar. O município de 

Ubajara localiza-se no noroeste cearense, microrregião da Ibiapaba, estado do Ceará, Brasil, 

estando distante de Fortaleza, capital do estado, 348 km. Dispõe de uma população de 32. 146 

habitantes, 48,29% residem na zona urbana e 51,71% na rural. Iniciou-se no ano de 1998 a busca 

de reorientação de um modelo individual e excludente para um modelo pautado no SUS com a 

implantação da primeira Equipe de Saúde da Família. Atualmente há 10 equipes de saúde da 

família, 2 equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 10 Equipes de Saúde Bucal, 

e 75 Agentes Comunitários de Saúde. Dados epidemiológicos, processos de trabalho e 

crescimento demográfico deram embasamento para a realização de uma nova territorialização. 

OBJETIVOS: Apresentar através de um relato de experiência o processo de territorialização de 

um município de pequeno porte METODOLOGIA: Através de um processo de reflexãoação-

reflexão, na perspectiva de uma metodologia problematizadora, da qual participaram os agentes 

de saúde, lideranças comunitárias, líderes políticos, usuários do Sistema de Saúde, e toda a equipe 

de saúde da família foram realizadas oficinas descentralizadas. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foram realizadas 12 oficinas descentralizadas. Para que as equipes de saúde se 

apropriassem das singularidades de cada território, além de estudar mapas e realizar o diagnóstico 

de saúde de cada área, foram identificadas as redes sociais e as lideranças locais. Para isso, durante 

todo o processo de territorialização o conceito de território adotado pelas Equipes de Saúde da 

Família não foi exclusivamente espacial e quantitativo, mas o de território geográfico onde estão 

coletivos humanos com modos de vida, relações sociais, culturais, políticas e históricas, que são 

singulares de cada cidade e, dentro desta, de cada bairro, vila ou favela. Após as oficinas 

descentralizadas foi realizado o 1º Fórum de Territorialização de Ubajara: Território de Ubajara, 

Território de Todos! com ampla participação popular contando com mais de 200 pessoas. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a apropriação do território com participação popular é de suma 

importância para aproximar-se da realidade local e, dessa forma, dar uma resposta social, com 

intersetorialidade, trabalho interdisciplinar e controle social ativo. 
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A HUMANIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SAÚDE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(SUS): UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
 

Bárbara de Jesus Cunha da Silva; José Diego Marques Santos; Natália Lima Nunes; Bruna de 

Jesus Cunha da Silva; Márcia Astrês Fernandes.  

 

Eixo: Equidade em saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: barbara.jc.1000@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS foi criada em 2003, 

pautando-se em três objetivos: enfrentar desafios enunciados pela sociedade brasileira quanto à 

qualidade e à dignidade no cuidado em saúde; redesenhar e articular iniciativas de humanização 

do SUS e enfrentar problemas no campo da organização e da gestão do trabalho em saúde que 

têm produzido reflexos desfavoráveis tanto na produção de saúde como na vida dos trabalhadores. 

Assim, a PNH procura minimizar o sofrimento dos usuários do SUS, que aumenta ainda mais 

com desorganização da rede de serviços. OBJETIVOS: Descrever as práticas que representam a 

falta de humanização nos serviços de saúde e o que os usuários enfrentam com elas, e analisar as 

ações que podem levar à humanização das práticas de saúde. METODOLOGIA: Utilizaram-se 

artigos do banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, publicados no período de 2008 a 2012. 

Foram localizados 197 artigos, e desses, 16 atenderam aos critérios de refinamento e objetivo do 

estudo. O acesso à fonte de pesquisa ocorreu em maio de 2013, tendo como norma de inclusão: 

adequação à temática, disponibilidade na íntegra do estudo, artigos publicados em português e 

adequação ao período estipulado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O conjunto de trabalhos 

examinados aponta a falta de humanização da rede de saúde, devido principalmente à má 

qualidade da prestação de serviços não somente por parte dos profissionais da área da saúde, como 

também dos profissionais de outras áreas e dos gestores que compõem a rede. Essa violência 

institucional pública se dá através de uma ideologia autoritária exercida pela linha descendente 

da administração com sua rígida hierarquia e centralização; de regras e protocolos que tolhem o 

comportamento; de condições físicas precárias; de discriminação; e pelo autoritarismo do poder-

saber médico. Muitas vezes a subjetividade do usuário é desconsiderada, suas necessidades 

humanas controladas, vínculos sociais rompidos, sendo submetidos aos cuidados de profissionais 

estranhos independentemente de sua vontade. Todos esses fatores de mutilação fazem os utentes 

serem privados de sua identidade, espoliados do seu papel social, separados do mundo externo e 

violados de sua privacidade. CONCLUSÃO: Desse modo faz-se necessário uma mudança radical 

do modelo de atenção à saúde, que envolve priorizar a atenção primária, remover o modelo 

hospitalocêntrico, e principalmente, concentrar-se na figura do usuário-cidadão como um ser 

humano integral, abandonando a fragmentação do cuidado que transforma as pessoas em órgãos, 

sistemas ou pedaços de gente doentes. A humanização do cuidado, que envolve desde o respeito 

na recepção e no atendimento até a limpeza e conforto dos ambientes dos serviços de saúde, deve 

orientar todas as intervenções. À luz da PNH é possível transformar com práticas holísticas e 

integrativas o cuidado à saúde. As práticas de cuidado devem estar fortemente voltadas para dar 

a resposta ao sofrimento das pessoas ou para evitar esse sofrimento, sendo esse o desafio para um 

SUS mais humanizado. 
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A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA CIDADE DE TERESINA: UM ESTUDO 
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Iomara Dourado dos Santos Moraes; Marina Nery Coutinho Pieroty. 
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Apresentação: Pôster 
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INTRODUÇÃO: Violência é uma palavra inerente à sociedade humana, e nos últimos anos 

muito se tem falado acerca do assunto, principalmente porque a mesma passou a fazer parte do 

nosso cotidiano. Ela está presente nas mais diversas relações sociais, aparecendo de forma 

explícita nos meios de comunicação de massa, sendo um dos principais a televisão. 

OBJETIVOS: Apresentar conceituação sobre a violência contra a mulher e fazer um breve 

recorte na cidade de Teresina. METODOLOGIA: Para a metodologia foram realizadas 

pesquisas bibliográficas com autores que escrevem sobre o tema e de campo, e entrevistas junto 

aos órgãos responsáveis, como a Delegacia da Mulher e o Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos da Mulher. RESULTADOS E DISCUSSÃO: É possível perceber que a mulher de modo 

geral, já vem buscando seu direito como cidadão, e no tocante à violência contra a mulher, esta já 

conseguiu caminhar e diminuir a sua relação de subordinação, exploração e anulação, já que este 

papel não foi escolhido por elas, mas por imposição de uma sociedade machista, que direcionou 

um caminho árduo para as mulheres, impedindo a mesma de viver a sua cidadania, e expor todas 

as suas dores. Os dados coletados para a pesquisa revelaram que a violência contra a mulher 

aumentou 107,5% no Brasil. Na cidade de Teresina, a delegacia especializada registrou 533 casos 

de violência contra a mulher desde o começo de 2009. Sendo que em 2008 houve mais de quatro 

mil ocorrências no Estado. Sobre as principais causas que levam à ocorrência de violência contra 

a mulher, em 80% dos casos, não existe um motivo especificamente comprovado para esse tipo 

de ocorrência. Em 19%, aparece o uso do álcool pelo agressor, embora em alguns casos este não 

esteja de fato embriagado, porém se utiliza deste álibi para justificar os seus atos. Já o ciúme 

aparece apenas com 1% de percentual. De acordo com os profissionais entrevistados isso se dá 

em função da omissão do relato das mulheres que vivenciam tais agressões, não justificando o 

comportamento dos agressores. CONCLUSÃO: Enfim, o que se pode perceber através desta 

pesquisa de contexto investigativo e esclarecedor, é que a violência é um fato presente na 

sociedade humana, por conseguinte, no cotidiano teresinense, sendo um assunto preocupante, 

principalmente porque atinge a todas as classes sociais, sendo uma obrigação da sociedade, fazer 

a sua denúncia, alertando sobre as atrocidades que venham a ser cometidas contra a mulher, 

buscando combater e alcançar mudanças capazes não só de proteger, mas de reduzir o índice de 

agressões cometidas contra a mulher teresinense, buscando mostrar os direitos e deveres que elas 

possuem e os meios representados por órgãos que podem ser utilizados para combater tais 

atrocidades. 
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INTRODUÇÃO: A epidemia da AIDS se concretiza como dos principais problemas de saúde 

pública do Brasil, uma das principais ferramentas para a vigilância epidemiológica da AIDS 

constitui-se na notificação dos casos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), que se caracteriza como fonte de informação segura que permite observar, analisar e 

avaliar às tendências que a epidemia da Aids vem assumindo ao longo do tempo. O conhecimento 

acerca do perfil das pessoas com AIDS num dado território pode contribuir para uma melhor 

visualização do diagnóstico situacional local e das situações de vulnerabilidade da população, 

possibilitando um planejamento de ações mais apropriadas e adequadas às especificidades da 

população, que permitam o enfrentamento mais efetivo da problemática e com olhar voltado para 

promoção da equidade. OBJETIVOS: Conhecer o perfil da população acometida pela AIDS no 

estado do Piauí entre 2002 e 2012. METODOLOGIA: Levantamento epidemiológico realizado 

no SINAN disponibilizado pela Secretaria Estadual da Saúde do Piauí, com autorização da 

Coordenação Estadual de Doenças Transmissíveis acesso aos dados e construção das 

informações. Para este estudo, foram considerados os registros de 2002 a 2012, sendo que a coleta 

foi realizada no mês de maio de 2013. Procedeu-se limpeza e checagem do banco de dados, em 

seguida os dados foram tabulados no Software TABWIN, as informações obtidas foram 

confrontadas entre si e com o que há publicado na literatura brasileira. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Num período de 10 anos foram notificados no Piauí 1800 casos de AIDS, sendo 

66,5% homens e 33,5% mulheres, com raça predominantemente parda (71,66), seguida da branca 

com 16,5%. No sexo masculino, 51,46% dos homens declararam relações heterossexuais, 16,62% 

relações homossexuais e 12,78% relataram práticas bissexuais. No sexo feminino, 87% das 

mulheres declararam relações heterossexuais, 1,65% e 0,49%, respectivamente, referiram 

relações homossexuais e bissexuais. No que se refere a faixa etária, a prevalência de AIDS 

concentrou-se nas pessoas com idade entre 20-34 anos (45,6%), ocorrendo neste mesmo grupo 

uma maior exposição a relações heterossexuais (64%), homossexuais (13,6%) e bissexuais 

(8,5%). Quanto à zona de residência, 88% dos casos notificados residiam em zona urbana e 8% 

na zona rural, sendo observado uma crescente incidência de casos em ambas as localidades ao 

longo dos 10 anos e o nível de escolaridade verificado em maior proporção foi o ensino 

fundamental incompleto (45,8%). CONCLUSÃO: As informações obtidas por meio das 

variáveis analisadas revelam que a epidemia no Estado do Piauí acompanha mesma tendência de 

alguns estados brasileiros vivenciando fenômenos de heterossexualização, feminização, 

juvenilização e pauperização nos casos de AIDS. Evidenciam ainda que a relação sexual 

desprotegida configura-se como a principal via de transmissão do vírus HIV, responsável por 

mais de 80% da infecção, em detrimento ao baixo índice observado em outras categorias de 

exposições de risco ao HIV/AIDS. 
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INTRODUÇÃO: Há vinte e cinco anos o Sistema Único de Saúde foi criado, entretanto ainda 

não conseguiu lograr êxito quanto à materialização dos princípios e diretrizes que o orientam para 

a atenção universal, integral e equânime. O fato é que cotidianamente as Equipes de PSF 

encontram muitas dificuldades para executar a atenção de uma maneira sistematizada, 

sistematização essa que tornaria possível ordenar racionalmente a diminuição ou até mesmo a 

superação dos problemas em torno do acesso ao serviço de saúde da família. Ressalta-se que o 

acesso deve ser às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, e que a família é a 

unidade programática dessa Equipe. Ocorre que, por vezes, o quantitativo de famílias excede a 

capacidade da Equipe de PSF de sistematizar a atenção, principalmente para as famílias mais 

necessitadas e mesmo quando a pessoa mais necessitada de uma dessas famílias é atendida, e a 

Equipe de PSF consegue fazer isso contando com a participação efetiva de uma Equipe do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família, esses grupos domiciliares terminam por sofrer ainda mais os efeitos 

da desigualdade que marca estruturalmente a sociedade. A caracterização da vulnerabilidade de 

famílias é uma das atividades necessárias à organização da atenção primária que se pauta pela 

integralidade e pela equidade de acesso. OBJETIVOS: Utilizar um instrumento que contribui 

com a equidade no acesso, a partir de objetivos relacionados com o acompanhamento de famílias 

que vivem em situação de vulnerabilidade e são acompanhadas por Equipes do Programa Saúde 

da Família. METODOLOGIA: Duplas de alunos realizaram, em média, 6 visitas domiciliares à 

7 famílias para coleta de dados, tendo como instrumento a ficha A do SIAB. Com as informações 

damos início a construção dos genogramas e ecomapas e a avaliação da vulnerabilidade e ao 

planejamento das práticas que podem modificá-la. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com os 

genogramas resultaram do processamento dos dados sobre as relações de afeto, consanguinidade, 

e de doenças tal como percebidas ou conforme diagnóstico médico. Os ecomapas foram 

produzidos a partir dos dados concernentes aos aspectos para além do âmbito domiciliar com os 

quais a família mantinha relações. Assim, foi possível conhecer as fragilidades e fortalezas das 

relações ocorridas nas famílias; delinear algo como um perfil epidemiológico, nesse caso, do 

núcleo familiar; e entender como as condições de existência são formadas, suas dificuldades e 

possibilidades considerando o modo de organização social. As expectativas terminaram sendo 

ultrapassadas, pois integrou ao processo a liderança comunitária, representantes das coordenações 

de diversos setores do serviço. CONCLUSÃO: Com esses instrumentos devem ser buscados 

articulações dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família para elaboração de projetos terapêuticos 

singulares. Todavia, alerta-se que para uma Equipe de PSF trabalhar dessa maneira é preciso tanto 

ampliar a cobertura de acesso quanto diminuir o quantitativo para o limite situado entre duas a 

três mil pessoas. 
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INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher é um problema grave, que afeta famílias de 

diversos países e classes sociais, trazendo agravos biológicos, psicológicos, morais e sociais, que 

dificultam sua experiência de viver a igualdade humana e social plenamente, acontece no âmbito 

das relações familiares, causadas sempre pelo parceiro ou ex. parceiro conjugal. Diante destes 

fatos destaca-se a importância do cuidado de enfermagem às vítimas de violência, e esse apoio 

deverá ser planejado para promover segurança, acolhimento, respeito e satisfação das suas 

necessidades individuais. OBJETIVOS: Realizar uma revisão integrativa sobre violência contra 

a mulher. METODOLOGIA: Adotou-se a revisão integrativa com abordagem qualitativa, uma 

vez que ela contribui para o processo de sistematização e análise dos resultados, visando a 

compreensão do determinado tema, a partir de outros estudos independentes. Os mesmos foram 

obtidos através das bases de dados da BIREME acessando a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Literatura latino-americana em ciências da saúde- LILACS, Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online - MEDLINE e Scientific Electronic Library Online- SCIELO, buscando 

a identificação e discussão de produções sobre o tema violência contra a mulher, no período de 

2008 a 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram encontrados 52 artigos todos publicados 

em língua portuguesa, sendo analisados após uma leitura criteriosa. Os artigos encontrados 

abordaram a assistência de enfermagem às mulheres violentadas, e apresentaram cinco tipos 

diferentes de violência, sendo: violência de gênero, sexual, física, psicológica e doméstica. O 

estudo mostrou que os enfermeiros assistenciais articularam o cuidado em consonância com os 

demais profissionais e serviços prestados e mantiveram o controle do gerenciamento das ações, 

embora o principal desempenho tenha sido o acolhimento às vítimas da violência. Na assistência, 

o enfermeiro atua na coordenação dos trabalhos, prevenção e realização de procedimentos para 

superar a agressão. Observou-se também que entre os problemas encontrados na assistência da 

enfermagem e na equipe multiprofissional relativos a atenção da mulher violentada, o mais 

marcante foi a falta de conhecimento e capacitação para realização o cuidado com eficiência. 

CONCLUSÃO: O estudo comprovou que o ambiente doméstico é o local onde mais se pratica 

violência contra as mulheres. A assistência de enfermagem surge como um apoio a essas mulheres 

fornecendo a possibilidade de construção de elos de confiança entre estes. 
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INTRODUÇÃO: A inserção da Saúde bucal na estratégia Saúde da Família exigiu da 

Odontologia um repensar sobre a sua prática, de maneira que esta contemplasse ações de 

promoção, prevenção, reabilitação e recuperação no âmbito individual e coletivo. As ações e 

serviços devem resultar de um adequado conhecimento da realidade de saúde de cada localidade 

para, a partir disso, construir uma prática efetivamente resolutiva. OBJETIVOS: OBJETIVOS 

GERAIS: Promover a integração e articulação quanto ao planejamento e execução de ações em 

saúde entre a equipe multiprofissional em saúde na ESF (Estratégia de Saúde da Família); 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desenvolver potencialidades e buscar informações que 

possibilitem o planejamento das ações de promoção de saúde bucal entre a equipe 

multiprofissional. e usuários de saúde; METODOLOGIA: Este trabalho relata a experiência da 

territorialização e o planejamento de atividades de saúde bucal realizados pela equipe de 

residentes do território Poty Velho e alunos de Odontologia da FACID. Para conhecer o território 

fez-se o mapeamento através de caminhadas com os agentes de saúde pelas micro-áreas. 

Observou-se o que já existia no território, mas principalmente as potencialidades. Para esse 

processo ter também o olhar da comunidade realizou-se as rodas de conversas, em que os 

moradores falavam sobre a visão de saúde a partir de conquistas do seu bairro.Com base, nessas 

informações fez-se o planejamento das ações de promoção de saúde bucal em equipe 

multiprofissional. As atividades eram realizadas em escolas, creches, equipamentos sociais não 

institucionalizados e na própria unidade de saúde. Geralmente, as ações eram associadas com o 

trabalho das demais categorias que compõe a equipe de residentes: enfermagem, fisioterapia, 

psicologia, educação física e serviço social. Utilizaram-se ferramentas da Educação Popular. O 

processo educativo é uma troca de experiência entre os atores envolvidos no processo, em que 

um aprende com o outro. O conhecimento do território adscrito à área de atuação, a visão da 

comunidade e o trabalho em equipe foram essenciais para uma prática do de trabalho mais 

adequada a realidade do território. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir das “rodas de 

conversas” entre moradores e equipe multiprofissional em saúde da ESF do Bairro Poty velho, 

pôde-se constatar informações pertinentes à comunidade como: o perfil socioeconômico, 

saneamento, o funcionamento da ESF bem como a visão de saúde dos moradores. Dessa forma a 

integração entre serviço de saúde e comunidade torna a prática de saúde pública um bem acessível 

a toda a população bem como a eficácia nos serviços de saúde daqueles que necessitam e 

procuram. CONCLUSÃO: Por fim, conclui-se que é de responsabilidade de todos os “atores” 

envolvidos no processo de construção em saúde (Equipe multiprofissional de saúde e 

comunidade)o conhecimento da realidade local bem como suas principais necessidades. Dessa 

forma o estabelecimento de um vínculo entre comunidade e equipe multidisciplinar de saúde, 

resulta em melhores condições de serviços de saúde. 
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INTRODUÇÃO: Doenças alimentares correspondem a um grave problema de saúde pública, 

que vêm acometendo cada vez mais a sociedade, devido às mudanças em seus hábitos alimentares. 

Essa contaminação se deve principalmente a microrganismos patogênicos que liberam toxinas 

que infectam os alimentos. Entre os principais alimentos causadores de infecção alimentar em 

ordem crescente tem-se: alimentos mistos, ovos e produtos a base de ovos, água, doces e 

sobremesas, carne bovina, leites e derivados, carne suína e hortaliças. Por ano, estima-se que cerca 

de 30% da população mundial sofra de algum tipo de doença de origem alimentar, assumindo um 

papel de grande relevância na saúde. Essas infecções possuem sintomatologia comum entre si, na 

qual dificulta seu diagnóstico, sendo os principais sintomas: diarreia, dores abdominais, vômitos 

e desidratação. OBJETIVOS: Determinar os principais microrganismos envolvidos em infecção 

alimentar, suas características, sintomas das infecções por eles causadas, tipos de alimentos 

geralmente envolvidos, bem como as boas práticas de manipulação dos alimentos. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo bibliográfico descritivo. A pesquisa foi realizada no 

Scielo, através de artigos científicos, e foram abordados conteúdos conforme os descritores: 

microrganismos; infecção alimentar. O levantamento de dados foi realizado através de consulta 

ao site da Secretaria de Vigilância em Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram 

notificados no Brasil, no período de 2000 a 2012, 8848 surtos de infecção alimentar, e os 

principais agentes etiológicos responsáveis são: Salmonella spp. (17,20%); Staphylococcus 

aureus (8,57%); Escherichia coli (5,37%); Bacillus cereus (3,33%); Vírus da hepatite A (2,67%); 

Clostridium perfringens (2,24%); Rotavírus (2,17%); Shigella spp. (0,98%); Giardia (0,25%); 

Clostridium botulinum (0,12%) e os 57,1% distribui-se entre os vários outros agentes etiológicos. 

Observa-se que as bactérias, devido a sua diversidade e patogenia, constituem, de longe, o grupo 

microbiano mais importante e mais vulgarmente associado às doenças transmitidas pelos 

alimentos, seguido por vírus e parasitas. CONCLUSÃO: Contudo, foi possível observar no 

presente trabalho, que grande parte dos surtos alimentares está relacionada aos erros no preparo 

e estocagem inadequados dos alimentos. Sendo assim, as estratégias para diminuir a ocorrência 

de doenças de transmissão alimentar envolvem a implantação de programas educativos, uma boa 

higienização, bem como uma melhor atuação da vigilância sanitária. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE AS CONDIÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS E O ESTADO DE 

SAÚDE DENTÁRIO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 
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Apresentação: Pôster  

E-mail: llaraujosousa@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A epidemiologia no campo da odontologia se preocupa em investigar a forma 

como aspectos políticos, sociais e econômicos estão relacionados ao estado de saúde e como 

interferem na condição de saúde bucal dos indivíduos; Em populações cujas práticas 

odontológicas ainda não estejam garantidas, estudos nesta área podem verificar as necessidades 

desta parcela e dirimir novas ações. OBJETIVOS: verificar se há associação entre as condições 

sociodemográficas e o estado de saúde dental de pacientes hospitalizados, população esta 

geralmente esquecida quanto à atenção odontológica. METODOLOGIA: a amostra consistiu de 

pacientes internados em um hospital público e um privado. Foram investigadas as variáveis 

sociodemográficas e a condição de saúde dentária dos indivíduos por meio do índice CPO-D. O 

trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UFPI sob protocolo CAAE: 

05976112.9.0000.5214. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram examinados 198 pacientes de 

modo que 52% (n=103) foram do hospital da rede privada (HTI) e 48% (n=95) foram de pacientes 

internados em hospital da rede pública (HGV). Não houve predominância de gênero (Masculino 

– 46% (n=91), Feminino – 54% (n=107)), a média de idade foi de 49,5 anos ±18,4, a média de 

tempo de estudo foi de 7,6 anos ±6,0 e renda predominante em 81,8% da amostra foi abaixo de 

R$768,00 (n=198). O CPO-D médio da amostra foi 15,6 ±9,4 (C- 0,89, P- 12,51, O- 2,3). O 

número de pacientes edêntulos da amostra foi de 18,2% (n=36). Quanto ao índice CPO-D não 

houve diferenças significativas entre os hospitais (HTI-15,4, ±9,4 e HGV-15,8 e ±9,4 p=0,705). 

Entretanto, os pacientes internados no hospital público tinham média de dentes cariados maior 

que os do hospital privado (p<0,001) e os pacientes do hospital privado tinham média de dentes 

restaurados maior que os pacientes do hospital público (p<0,001). O número de pacientes 

edêntulos no HTI foi de 19 (52,8%) e no HGV de 17 (47,2%). CONCLUSÃO: A população 

internada em hospital privado possui condições sociais e econômicas melhores para ter acesso 

diferenciado a medidas de promoção, prevenção e tratamento de saúde possuindo assim melhores 

condições de saúde bucal do que a internada em hospital público. Entretanto, ambas apresentam 

baixa a condição de saúde dentária. Práticas em saúde bucal devem ser direcionadas a esta 

população hospitalizada. 
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ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS E VISUAIS NA 

ESTRUTURA FÍSICA DE UMA AGÊNCIA BANCÁRIA NO MUNICÍPIO DE 

SOBRAL-CE. 
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INTRODUÇÃO: A acessibilidade representa o direito de eliminação de barreiras arquitetônicas 

que se refere às estruturas físicas e atitudinais referente ao atendimento humano, ela tem como 

principal objetivo garantir o acesso apropriado às pessoas deficientes. Deficiente é um termo 

usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica 

e levam a um mau funcionamento ou paralisia dos membros inferiores e/ou superiores. A 

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) tem como lei garantir a acessibilidade em 

edificações bancárias nacionais de uso coletivo, garantindo o direito de ir e vir e acesso livre aos 

serviços bancários disponibilizados. OBJETIVOS: Analisar as dificuldades existentes na 

acessibilidade de pessoas com deficiência física e visual, e comparar os resultados encontrados 

com as normas da FEBRABAN. METODOLOGIA: A estratégia metodológica utilizada nesta 

pesquisa é de caráter qualitativo. O estudo foi feito em uma agência do Banco do Brasil na cidade 

de Sobral-Ce. Foram feitas três visitas no campo de pesquisa a fim de coletar dados necessários. 

Na primeira visita foi feita a entrega a gerencia o requerimento de pedido de pesquisa, as outras 

visitas consistiram na análise arquitetônica das estruturas internas e externas do prédio, mobílias 

e acessos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Segundo a FEBRABAN a dimensão referencial 

para deslocamento de cadeirantes em linha reta é de 1,20 a 1,50 metros, onde o encontrado foi de 

2,16 metros. As portas, inclusive de elevadores, devem ter no mínimo 0,80 metros onde a média 

encontrada foi de 0,76 cm. As maçanetas das portas devem ter uma altura de 0,80 a 1.0 metros, a 

média da agência foi de 0,99 cm. O alcance visual do caixa eletrônico é de 0,63 cm estabelecido 

pela FEBRABAN, foram encontrados 1,42 metros. A mobília deve possuir altura mínima de 0,73 

cm e máxima de 0,85 cm, a média encontrada foi de 0,70 cm. A largura mínima para os corredores 

nas agências deve ser de no mínimo 1,20 metros, o encontrado foi de 77 cm. Em relação às 

dimensões do banheiro devem ter médias mínimas de 1,50 x 1,70 metros, a média encontrada 

1,80 x 1,80 metros. Em relação aos degraus devem ser de 0,16 cm a 0,18 cm, onde o encontrado 

foi de 0,17 cm. A média de altura regulamentada para corrimãos de escadas deve ser de 0,70 a 92 

cm, a média encontrada foi de 0,75 cm. Segundo a FEBRABAN os pisos devem ter superfície 

regular firme, estável e antiderrapante, na agencia pesquisada foi observado calçada com piso 

irregular, piso guia incompleto e deslizante. Foi observado nos corredores obstáculos. 

CONCLUSÃO: Acessibilidade, além de um direito de todo ser humano é também regulamentada 

através da legislação. Vimos que os serviços oferecidos pelo estabelecimento não correspondem 

totalmente às normas oficiais da FEBRABAN. Grande parte da sociedade aceita e convive com 

barreiras espaciais simplesmente porque as mesmas não são percebidas como barreiras, e somente 

o olhar sob a ótica das várias deficiências existentes pode identificá-las. 
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ESTUDO AVALIATIVO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DA SÍFILIS CONGÊNITA 
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Luciana Alves de Mesquita Leite; Karliane Araújo Lima Uchôa.  

 

Eixo: Equidade em saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: lamesquit@gmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença infecciosa e sexualmente transmissível causada por uma 

bactéria espiroqueta chamada Treponema pallidum. As principais formas de transmissão são o 

contato sexual e a transmissão vertical para o feto durante a gravidez de uma mulher contaminada. 

Neste último caso, o feto sofre de sífilis congênita (SC), que tem sinais e sintomas diferentes da 

sífilis clássica, por afetar a sua fase de crescimento. A sífilis em gestante e a SC é uma doença de 

notificação compulsória que representa um importante problema na saúde do Brasil. 

OBJETIVOS: Apresentar dados epidemiológicos de ocorrências de sífilis em gestantes e SC de 

Parnaíba, Piauí, bem como analisar as notificações e a correlação com a mortalidade fetal e 

infantil. METODOLOGIA: O estudo quantitativo foi constituído por todos os casos notificados 

de sífilis em gestante, sífilis congênita, incluindo óbitos e natimortos ocorridos em residentes da 

cidade de Parnaíba, registrados no banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), entre 01/01/2008 a 

14/04/2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Entretanto foram notificadas 33 gestantes com 

sífilis, sendo que 76% se encontram na faixa etária entre 20-34 anos. Esta faixa etária está 

possivelmente correlacionada à idade fértil e reprodutiva da mulher. Neste mesmo período foram 

notificados 20 casos de SC dos quais, 17 ficaram vivos, que equivalem a 85%, e 3 natimortos que 

equivalem a 15%. Ainda no ano de 2009 é importante ressaltar que não houve nenhuma 

notificação de SC, o que pode ser considerado como sub-notificação. Porém, a meta estipulada 

durante a pactuação do Pacto pela Saúde 2010-2011, atualizado em 05/2012 pelo Ministério da 

Saúde (MS), equivale a ser menos que 15% do valor obtido da razão da incidência de sífilis 

congênita para menores de 1 ano do respectivo ano pelo número de nascidos vivos no ano. Ou 

seja, a cidade de Parnaíba precisa baixar um pouco seu número de casos de SC para que seus 

indicadores possam atingir a meta recomendada. Embora o Piauí seja um dos estados brasileiros 

com os menores índices de notificações em SC, fica notório a sub-notificação indicada pelos 

profissionais de saúde, bem como a necessidade de mobilização e capacitação destes para não 

perder oportunidades de abordagem, tratamento da doença em tempo oportuno e prevenir a SC. 

Entre os dados apresentados 61% das gestantes podem não ter tido: tratamento adequado, 

incompleto, com outro remédio, diagnóstico tardio, sem pré-natal, documentos de tratamento 

anterior, sem solicitação de exame padrão e entre outros, resultando nos casos de SC. 

CONCLUSÃO: Este estudo preliminar mostra que é preciso trabalhar na busca ativa dessas 

mulheres infectadas para que sejam notificadas e tenham o atendimento precoce. Para isto 

necessita sensibilizar os setores da atenção básica, média e alta complexidade para construir 

protocolos que tracem o planejamento das ações. 
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INTRODUÇÃO: A territorialização é vista como uma ferramenta metodológica que possibilita 

o reconhecimento das condições de vida e da situação de saúde da população de uma área de 

abrangência. O ponto de partida para a organização dos serviços e das práticas de vigilância em 

saúde é a territorialização do sistema local de saúde, isto é, o reconhecimento e o 

esquadrinhamento do território segundo a lógica das relações entre condições de vida, ambiente 

e acesso às ações e serviços de saúde (Teixeira et al, 1998). OBJETIVOS: Conhecer a realidade 

a partir da demarcação territorial de uma área de abrangência da Estratégia da Saúde da Família 

- ESF, com a construção de mapas que permitam a identificação da situação de saúde da 

população. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, proposto aos alunos da 

terceira turma de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, da 

Universidade Estadual do Piauí. Foram realizadas visitas de campo para reconhecimento e 

identificação da área 161 de abrangência correspondente a ESF do Bairro Água Mineral, 

localizado no município de Teresina/PI. Para viabilizar a aproximação com a comunidade local, 

contou-se com o auxílio dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS, além da orientação didática e 

metodológica dos tutores e preceptores da Residência. Logo, para o processo de territorialização 

foi necessário construir a análise das condições de vida e saúde da população adscrita à ESF; 

realizar mapeamento da área e das microáreas, além de realizar o planejamento local das 

atividades. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através do processo de territorialização, pode-se 

determinar a situação de saúde da população, assim como os seus determinantes sociais. A área 

da equipe 161 é composta por 844 famílias cadastradas e acompanhadas pela ESF. Nessa área 

foram encontrados um grande número de hipertensos e diabéticos, terrenos baldios (lixo), esgotos 

a céu aberto, muitos equipamentos sociais (escolas, creches, associações, entre outros), casos de 

violência familiar, usuários de drogas, alcoolistas. Ao final do processo de territorialização, pode-

se perceber o quanto o território é distinto, seja de classes sociais, situações de moradia, emprego, 

saneamento básico, e que também possui poucas alternativas para a promoção do lazer. Isso faz 

com que o território esteja em uma situação de vulnerabilidades, determinando a situação a 

situação de saúde das pessoas. CONCLUSÃO: Percebemos que a territorialização é, de fato, uma 

ferramenta imprescindível para a Análise da Situação de Saúde, uma vez que permite o 

levantamento de informações que só podem ser obtidas no processo de conhecimento do 

território. Também contribui para uma aproximação com a realidade, permite uma 

corresponsabilização dos trabalhadores, assim como a criação de vínculo entre a equipe de saúde 

e população, e o planejamento local das ações de saúde pautado nas necessidades da comunidade. 
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INTRODUÇÃO: As iniquidades em saúde são aquelas desigualdades evitáveis injustas e 

desnecessárias, além de sistemáticas e relevantes. No caso da população negra, além da inserção 

social desqualificada, desvalorizada e da invisibilidade de suas necessidades reais nas ações e 

programas de assistência, promoção de saúde e prevenção de doenças, mulheres e homens negros 

vivem em um constante estado defensivo. Nesse sentido, pode-se destacar o conceito de 

vulnerabilidade, que auxilia na reflexão sobre a situação da saúde da população negra no Brasil. 

O termo racismo institucional busca dar visibilidade a processos de discriminação indireta que 

ocorrem no seio das organizações gerando de forma ampla desigualdades e iniquidades. 

OBJETIVOS: Identificar a situação da saúde da população negra no Brasil. METODOLOGIA: 

Revisão bibliográfica baseada em publicações em livros e revistas, com ênfase em dados 

fornecidos pelo Ministério da Saúde nos últimos dez anos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

dados revelam que os negros dos dois sexos adoecem e morrem de males provocados pelas 

condições precárias de moradia e de vida: desnutrição, mortes violentas, mortalidade infantil 

elevada, abortos sépticos, altos índices de Aids e doenças de trabalho, transtornos mentais 

resultantes da exposição ao racismo e derivados do abuso de substâncias psicoativas, como álcool 

e drogas. E ainda, há doenças que lhes são características: anemia falciforme, deficiência de 

glicose-6-fosfato desidrogenase, diabetes melito (tipo II), hipertensão arterial e miomas uterinos. 

Entre muitas ações, o quesito cor precisa estar presente em todos os documentos do Sistema Único 

de Saúde, do cartão aos prontuários médicos. A Política Nacional de Saúde Integral da População 

Negra publicada em 13 de maio de 2009 pela Portaria Ministerial nº 992 tem como marco: 

reconhecimento do racismo, das desigualdades étnicoraciais e do racismo institucional como 

determinantes sociais das condições de saúde, com vistas à promoção da equidade em saúde 

devendo ser baseada em quatro pilares interligados: a produção do conhecimento científico, a 

capacitação dos profissionais de saúde, a informação eficaz da população negra e a atenção à 

saúde desta população transformada em rotina assistencial e acesso facilitado em todos os níveis 

do sistema de saúde. CONCLUSÃO: O Sistema Único de Saúde ainda não funciona na prática 

como foi estabelecido e pensado. Sabemos que um dos primeiros passos para minimizar as 

vulnerabilidades é identificar os direitos não efetivados tanto do ponto de vista individual quanto 

do coletivo e, em seguida, elaborar estratégias de promoção. Na perspectiva de que o bom cuidado 

em saúde é, acima de tudo, um direito humano. 
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INTRODUÇÃO: No trânsito, a atenção do motorista deve ser ininterrupta, visando à condução 

segura e prevenindo riscos de acidentes. Para garantir tal segurança, é preciso dispor de condições 

de trabalho e saúde adequadas para os condutores. Os profissionais caminhoneiros trabalham em 

constante vigilância, necessitando manter atenção contínua por tempo prolongado. Dessa 

maneira, devem ser consideradas as sobrecargas que o organismo humano se submete para 

desenvolver essa atividade. A integridade psicofisiológica desses trabalhadores sofre, 

constantemente, danos que podem acarretar em agravos à saúde, estresse e insatisfações. 

OBJETIVOS: O presente estudo teve por objetivo analisar a percepção dos profissionais 

caminhoneiros com relação aos principais fatores que interferem na sua qualidade de vida. 

METODOLOGIA: A pesquisa foi norteada, primeiramente, por levantamento bibliográfico 

sobre qualidade de vida e os possíveis fatores que podem interferir na vida desses profissionais, 

esclarecendo os principais conceitos que dizem respeito ao assunto. Em um segundo momento, 

em campo, procurou-se analisar a percepção dos sujeitos quanto à temática proposta, através da 

aplicação de um questionário previamente definido com perguntas abertas, tratando-se de um 

método descritivo-exploratório de natureza qualitativa, aplicado a 10 profissionais caminhoneiros 

no mês de junho de 2012, no Posto de Combustíveis São Cristovão, localizado no município de 

Balsas-MA. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com os depoimentos obtidos, 

verificou-se que os participantes do estudo são realmente uma categoria vulnerável, insatisfeita e 

esquecida pelos órgãos públicos. Verificou-se, ainda, que o consumo de álcool, anfetaminas e o 

tabagismo foram, segundo eles, os fatores mais relevantes e que mais interferem na sua qualidade 

de vida. Outro importante fator identificado é que, ações periódicas e desenvolvidas apenas em 

alguns estados onde haja compromisso com a saúde ou pelas concessionárias de determinadas 

rodovias não são suficientes para solucionar o problema. Faz-se necessária a realização de 

políticas públicas voltadas para esses profissionais, onde garanta acesso e assistência de qualidade 

para essa categoria que se considera abandonada. CONCLUSÃO: Observou-se uma grande 

insatisfação dessa categoria em relação às condições de trabalho em que vivem. Entre os 

principais fatores que interferem na sua qualidade de vida, destacam-se o uso de álcool, 

anfetaminas e o tabagismo. Diante de toda problemática levantada com esta pesquisa, espera-se 

ter contribuído significativamente para fornecer dados importantes para a sociedade e órgãos 

ligados à saúde, com o objetivo de alertar os profissionais e a comunidade sobre os riscos e perigos 

que afetam a qualidade de vida dos caminhoneiros. Espera-se, ainda, que haja uma maior 

preocupação com esse problema e criação de programas, propostas de medidas para melhorar a 

vida desses profissionais, que transportam a riqueza de nosso país. 
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INTRODUÇÃO: Nos últimos anos o Ministério da Saúde vem tentando efetivar um dos 

princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), a equidade. Para tanto tem formulado 

Políticas Públicas que englobam ações especificas a públicos-alvos; dentre elas temos a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). A PNAISH surgiu da necessidade 

de atuação no cuidado ao homem. A partir do reconhecimento de que o homem procura com 

pequena frequência o atendimento na Estratégia Saúde da Família (ESF), esta tem o desafio de 

incorporar ações que visem a promoção da saúde e a prevenção de agravos neste grupo. Entre os 

agravos diagnosticados durante o processo de formulação da PNAISH teve grande destaque a 

incidência de acidentes de transporte. Observou-se no ano de 2005 que a mortalidade por causas 

externas no Brasil foi de 30% na população masculina da faixa etária de 20 a 59 anos, sendo a 

principal causa de óbito no ano supracitado. Dentre estes óbitos 30,0 % foi por acidentes de 

transporte. Estes dados explicitam a alta incidência de acidentes de transporte no Brasil, o que 

atualmente configura-se uma epidemia, não somente pelo número de vítimas lesionadas, 

sequeladas e fatais, mas também por representarem um significativo impacto nos custos do SUS. 

Os homens representaram 78,3% das vítimas (114.285) e a maioria das pessoas internadas tinha 

entre 15 e 59 anos: faixa etária de 84,9% dos homens e 70,8% das mulheres. OBJETIVOS: 

Elaboração de um plano de ação para implementação da PNAISH na Estratégia Saúde da Família 

(ESF), com enfoque na prevenção de acidentes de transporte; Sensibilizar e capacitar gestores e 

equipes da ESF para o adequado desenvolvimento das ações de promoção da saúde e de prevenção 

de acidentes de trânsito; Envolver a sociedade civil nesta discussão delegando responsabilidades. 

METODOLOGIA: Consiste em uma revisão sistemática para a elaboração de um plano de ação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O plano de ação se fará em etapas. São elas: Investigação dos 

principais fatores associados à ocorrência dos acidentes de transporte no município ou na área 

adstrita; Promoção do fortalecimento da Atenção Básica no âmbito do cuidado com o homem, 

facilitando o acesso e elevando a qualidade da atenção necessária ao enfrentamento dos fatores 

associados à ocorrência de acidentes de transporte no município; Trazer a discussão para a 

sociedade e a clientela, focando parcerias, criação de instrumentos e direcionando 

responsabilidades; Avaliação do processo de implantação da referida Política na ESF no 

município, bem como seus impactos na incidência de acidentes de transporte; Concepção da 

comunidade acerca dos impactos da implantação da PNAISH com foco na prevenção de acidentes 

de transporte como fator provocador e assegurador da participação popular. CONCLUSÃO: O 

protagonismo da atenção e Gestão do cuidado em saúde corroboram para a elaboração, 

implantação e avaliação de iniciativas, programas e políticas no contexto da ESF e o planejamento 

e ferramenta essencial neste processo. 
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O PAPEL DA ENFERMAGEM SOB A PERSPECTIVA DE TERRITORIALIZAÇÃO E 

EQUIDADE EM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Railane David Alves; Lisandra Teixeira Rios; Sibele Pontes Rocha; Renara Maria Bandeira Vieira 

Araújo; Aurilene Correia Parente; Rebeca Sales Viana; Ana Cléa Gomes de Sousa. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: railanedavido94@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi criada em 1994 pelo Ministério da 

Saúde do Brasil, num contexto sociopolítico que prescindia de uma organização da atenção básica 

que operacionalizasse a equidade e diminuísse as desigualdades sociais na assistência à saúde, a 

fim de reverter o modelo assistencial até então vigente. A ESF implementa ações territoriais que 

estão além dos muros das unidades de saúde onde são enfatizadas ações de educação e prevenção 

de doenças e agravos, devendo contemplar a equidade do atendimento, vislumbrando a 

diminuição das iniquidades em saúde. O enfermeiro é um dos mais relevantes atores sociais para 

o desenvolvimento do sistema de saúde, estando este profissional encarregado de operar as 

atividades básicas do programa e as ações promovidas por eles influem diretamente no processo 

de implementação da ESF e seus resultados na comunidade. OBJETIVOS: Descrever a 

importância dos profissionais de enfermagem na territorialização na ESF contemplando a 

equidade em saúde da Unidade de Assistência Básica. METODOLOGIA: Estudo exploratório 

descritivo com abordagem qualitativa, relato de experiência desenvolvido no período de abril a 

junho de 2012 em uma unidade do Programa Saúde da Família no bairro Sumaré em Sobral-CE. 

A coleta de dados se deu através de uma entrevista com os enfermeiros do PSF e alguns usuários 

da unidade de ESF e observação da dinâmica da assistência prestada pelos enfermeiros à 

comunidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir das observações dinâmicas foi 

percebido que os enfermeiros dirigem a gestão da unidade com competência, são responsáveis 

por fazer o acolhimento aos usuários, são encarregados de dirigirem rodas de conversa 

semanalmente com todos os Agentes Comunitários de Saúde para que estes exponham suas 

sugestões e façam reflexões possibilitando a execução da equidade em saúde com a comunidade 

prestando uma melhor assistência àqueles mais necessitados sem fazer distinção de raça, gênero, 

faixa etária, opção sexual e outros. Os usuários mostraram-se contentes com o atendimento, o 

respeito e a assistência prestada pelos profissionais de enfermagem. CONCLUSÃO: Diante 

disso, observou-se que o enfermeiro é protagonista para a efetivação da gestão e promoção da 

saúde a nível primário segundo o princípio de territorialização e da equidade na assistência 

voltada à realidade da comunidade. Pois, o processo de territorialização possibilita que os 

profissionais de enfermagem se familiarizem com a comunidade respeitando cada usuário como 

um ser biopsicossocial em sua individualidade na assistência e promoção da saúde coletiva na 

comunidade. 
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O ESCLARECIMENTO DOS IDOSOS A RESPEITO DA IMPORTÂNCIA DO USO DO 

PRESERVATIVO NA PREVENÇÃO DAS DST’S 

 

Thayse Tamara Carreiro Ayres; Renata Thaís Monteiro do Nascimento; Lusicller Santana de 

Araújo; Lais Cristina Noleto; Geycianne Mayara Alves de Carvalho; Jéssica Fontinele da Silva; 

Antonio Francisco Machado Pereira. 

 

Eixo: Equidade em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: thaysecarreiro@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é definido como um processo de progressivas modificações 

biológicas, psicológicas e sociais ao longo da vida do ser humano. O aumento do número de 

idosos tem colocado para os órgãos governamentais e para a sociedade o desafio dos problemas 

médico-sociais próprios do envelhecimento da população, principalmente quando o assunto é 

sexualidade, pois existem vários preconceitos e tabus relacionados ao sexo na 3ª idade, 

acarretando um aumento das DST’s na terceira idade pela falta de políticas públicas direcionadas 

aos idosos. OBJETIVOS: Revisar qualitativamente os artigos e livros encontrados na literatura 

que abordem temas como o uso de preservativo na terceira idade, sexualidade dos idosos e a as 

causas do aumento das DST’s nos mesmos. METODOLOGIA: Para viabilizar o 

desenvolvimento deste estudo, optamos por um estudo de revisão sistemática de natureza 

qualitativa que foi realizada nas seguintes bases de dados da Biblioteca virtual da Saúde: Lilacs 

(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Eletronic 

Library Online) e Bdenf (Base de Dados da Enfermagem) e Ministério da Saúde. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Através da análise dos dados encontrados na literatura constatou-se que muitos 

idosos ainda não têm consciência dos riscos de contrair uma DST e que isso é agravado ainda 

mais pela falta informações que deveriam ser oferecidas pelos profissionais competentes através 

de campanhas educativas. CONCLUSÃO: O presente estudo evidenciou que, com crescimento 

da população idosa e à melhoria da qualidade de vida, houve um aumento da atividade sexual 

deles, acarretando assim, um aumento das doenças sexualmente transmissíveis na população 

idosa relacionado a falta de conhecimento a cerca do assunto e a ausência de campanhas 

educativas na prevenção dessas enfermidades. 
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EIXO 5: 

 

“PARTICIPAÇÃO E CONTROLE POPULAR 

EM SAÚDE” 

 

 

 

APRESENTAÇÕES ORAIS 
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PET-SAÚDE CONTROLE SOCIAL: A FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS LOCAIS 

DE SAÚDE EM UMA COMUNIDADE DE TERESINA 

 

Jheyce de Melo Lima; Jessica Alves Vasconcelos; Polliana Mendes Fontenele; Karoline de 

Alencar Maia Carvalho; Leonardo Sales Lima; Isadora Batista Silva; Thatiane Vila Nova. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: jheyceml@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O SUS tem como pilares a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e a Lei nº 

8.142/90, além dos artigos 196 ao 200 da Constituição. Dentre estas, a Lei 8.142 indica que a 

participação social é de extrema importância na consolidação do SUS, pois consiste em inserir a 

população na fiscalização, acompanhamento e elaboração de estratégias do mesmo, e essa 

participação pode ser feita através dos Conselhos de Saúde. Nessa perspectiva se insere o 

programa PET-SAÚDE Controle Social Vila Bandeirante, que tem como objetivo mobilizar a 

comunidade a participar do processo formador de um Conselho Local de Saúde (CLS). 

OBJETIVOS: Tem como objetivo descrever a experiência dos estagiários do programa PET-

SAÚDE Controle Social na mobilização da população de uma comunidade para implantação de 

um Conselho Local de Saúde. METODOLOGIA: A execução do projeto foi dividida em cinco 

etapas: capacitação dos estagiários, mobilização da população, rodas de conversa, fundação do 

conselho e acompanhamento dos conselheiros; as três primeiras são o foco desse relato. Ao tempo 

em que era feita a capacitação com os preceptores e tutor do projeto, com a discussão de temas 

relevantes, ocorreram visitas domiciliares junto aos ACS’s, com o objetivo de divulgar o projeto 

e localizar potenciais conselheiros. No atual estágio do projeto estão sendo realizadas rodas de 

conversa com o intuito de capacitar essas pessoas para o exercício do controle social em suas 

comunidades. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A comunidade mostrou-se receptiva em relação 

ao programa. Observou-se o desconhecimento tanto por parte da população como de alguns 

profissionais de saúde da existência de CLS’s. Interessante notar que até mesmo as pessoas que 

não tinham os pré-requisitos para participar do Conselho Local de Saúde mostraram-se tão 

interessadas que se discutiu a possibilidade de auxiliá-las na formação de um conselho 

comunitário. Os problemas encontrados na execução dessa parte do projeto foram o tamanho do 

território de abrangência da Unidade Básica de Saúde, onde havia alguns locais de difícil acesso; 

e também a conciliação entre os horários de aula dos estagiários com os horários das atividades 

em território. Mas apesar disso, com tal projeto há um ganho significativo por parte da população 

que ao conhecer os seus direitos e como cobrá-los deixa de ser passiva para se tornar ativa no 

processo de construção da saúde pública. CONCLUSÃO: O projeto ainda está em andamento 

com previsão de término em agosto de 2014, onde espera-se que já haja um CLS fundado e atuante 

na Vila Bandeirante, juntamente com uma população que exerça o controle social. 
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PROJETO DE EXTENSÃO RURAL EM EDUCAÇÃO E SAÚDE – PERES: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Mychel Jakcson Araújo Gomes; Paula Vanessa Araújo Silva; Aryane Araújo Silva; Gilciara 

Naiara Santos; Thawana Santos Figueiredo. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: mychel_jackson@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O conceito de extensão rural, de forma organizada, surgiu nos Estados Unidos, 

na década de 80 do século dezenove. No Brasil, a EMBRATER definiu, em 1984, a extensão rural 

como um processo educativo que contribui para a elevação da produção, da produtividade da 

renda e da qualidade de vida das famílias rurais, sem dano ao meio ambiente. A extensão 

possibilita ao acadêmico a experiência de vivências significativas que lhe proporciona reflexões 

acerca das grandes questões da atualidade e, com base na experiência e nos conhecimentos 

produzidos e acumulados, o desenvolvimento de uma formação compromissada com as 

necessidades nacionais, regionais e locais, considerando-se a realidade brasileira. Os três 

fundamentos da universidade, isto é, ensino, pesquisa e extensão, propiciam experiências a 

discentes e docentes, mas a extensão faz a associação paralela imediata entre o conhecimento 

científico e o popular. OBJETIVOS: O referido projeto de extensão teve por finalidade estimular 

a participação das comunidades nas atividades e iniciativas a serem implementadas pela equipe 

de estudantes. E este estudo tem objetivo demonstrar a importância deste tipo de iniciativa. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, embasado nos princípios teóricos da 

educação popular, a qual preconiza a participação reflexiva do ato social. O processo de 

intervenção da equipe sucedeu-se através de ações de práticas, como: dinâmicas de grupo, 

oficinas, debates, programas de rádio educativo e informativo, atividades esportivas e/ou 

desportivas. O projeto desenvolveu-se em Olho D’Água do Piauí, em junho de 2012, com duração 

de 5 dias. A equipe era composta por um professor e 6 alunos de diversos cursos da saúde e 

Direito. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram desenvolvidas atividades voltadas para toda 

cidade abordando as mais diversas áreas ligadas desde a saúde até legislação. Foram realizadas 

palestras sobre: educação sexual, dengue, DST, atualização da caderneta de vacinação. Sempre 

incentivando a discussão sobre os meios de ações, a população e as principais dificuldades 

encontradas sobre os temas. Criou-se uma encenação teatral para abordar a gravidez na 

adolescência, drogas e DST. Com debate ao fim da apresentação para incentivar a comunicação 

e tirar as dúvidas. Foi realizada uma caminhada com os idosos, em seguida foi um momento de 

lazer, com o oferecimento de um café da manhã com orientação nutricional aos participantes 

incentivando à alimentação saudável. Com as crianças foram feitas gincanas com as crianças para 

abordar higiene pessoal e alimentação saudável. CONCLUSÃO: Entende-se dessa forma, que a 

extensão permite uma conversação permanente entre o conhecimento cientifico e o popular, pois 

dá oportunidade aos docentes, discentes, pesquisadores e a comunidade a interagirem entre si, de 

modo que todos efetivamente passam a serem autores e protagonistas de uma nova construção 

social, mas solidaria e no exercício da cidadania. 
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VER-SUS, É EDUCAÇÃO EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Mychel Jakcson Araújo Gomes; Paula Vanessa Araújo Silva; Aryane Araújo Silva; Gilciara 

Naiara Santos; Thawana Santos Figueiredo. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: mychel_jackson@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O VER-SUS/Brasil é um projeto desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 

conjunto com as entidades estudantis dos cursos da área da saúde e as secretarias municipais de 

saúde. A missão é promover a integração dos futuros profissionais à realidade da organização dos 

serviços, levando-se em consideração os aspectos de gestão do sistema, as estratégias de atenção, 

o controle social e os processos de educação na saúde. Orientado pela abertura do sistema de 

saúde como espaço de ensino e aprendizagem para os estudantes da área da saúde, o VER-

SUS/Brasil pretende tornar presente para os estudantes as ações de condução do sistema de saúde. 

Outra dimensão contemplada nesse Projeto diz respeito à histórica dificuldade das diferentes 

profissões da saúde trabalhar de forma integrada. O VER-SUS/BRASIL proporciona aos 

estudantes 15 dias de vivência multiprofissional em um sistema de saúde municipal ou estadual. 

Uma interação que propicia o debate e o conhecimento sobre aspectos de gestão do sistema, as 

estratégias de atenção, o exercício do controle social e os processos de educação na saúde. 

OBJETIVOS: O referido projeto de extensão teve como objetivo oferecer a estudantes 

universitários vivências e estágios no PSF e ou comunidade, buscando relacionar com os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. METODOLOGIA: O referido projeto 

de extensão teve como objetivo oferecer a estudantes universitários vivências e estágios no PSF 

e ou comunidade, buscando relacionar com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

– SUS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante os 15 dias de vivência, os acadêmicos 

conheceram diferentes estâncias onde o SUS é implementado, como unidades básicas de saúde, 

unidades básicas de saúde da família, hospitais, conselhos municipais de saúde, centro de atenção 

psicossocial (CAPS) e secretarias de saúde, além de comunidades locais, movimentos sociais e 

universidades. Após cada dia de estágio, os participantes debatiam as situações vistas e 

elaboravam relatórios, tendo como base para as discussões o uso de textos sobre o assunto, 

palestras assistidas durante o processo e apoio de facilitadores, geralmente ex-estagiários do 

VERSUS. Uma das maiores dificuldades encontrada foi fazer o NASF funcionar como uma 

equipe de apoio matricial levando o foco na multidisciplinaridade e interação entre a equipe não 

sendo feito atendimento especifico mais sim avaliação e atendimento multidisciplinar havendo 

uma interação de toda equipe. CONCLUSÃO: Diante do contato feito, embora diante de muitos 

aspectos negativos, podemos concluir que o programa de vivência VER-SUS nos proporciona ver 

a realidade do dia-a-dia. Tendo como objetivo a contribuição para a construção de mudanças 

positivas na saúde e na educação. 
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DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE: EXPERIÊNCIAS 

VIVIDAS NO PET – SAÚDE. 

 

Patrícia Luz de Sousa; Jaciane Santos Marques; Nayron Lima Azevedo; Leonardo Sales Lima; 

Thatiane Vila Nova; Margarida Maria Sales Ribeiro Gonçalves. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: patricia_luz_sousa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Com a aprovação da “Lei Orgânica da Saúde” e com a regulamentação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), como sendo uma proposta que garante acesso à promoção de 

saúde e prevenção de doenças a todos os cidadãos brasileiros surge à ampliação dos meios de 

participação popular e o controle social. Com a regulamentação da Lei n° 8.142/90 que cria os 

Conselhos de Saúde como um órgão que atua na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância correspondente a população teve a oportunidade de 

vigiar, participar e colaborar nas decisões públicas de saúde, surgindo assim os Conselhos 

Nacionais, Estaduais, Municipais e Locais de Saúde. Com o intuito de fortalecer o SUS, a 

Universidade Estadual do Piauí em parceria com o Ministério da Saúde propôs o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE/UESPI), que tem como linha de pesquisa: 

“Participação Popular e Controle Social”. OBJETIVOS: Este trabalho objetiva descrever a 

experiência vivenciada por acadêmicos participantes do PET-SAÚDE/UESPI, na formação do 

Conselho Local de Saúde em Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade de Teresina/PI. 

METODOLOGIA: O PET-SAÚDE/UESPI teve início em Agosto de 2012, e tem como objetivo 

a formação de Conselhos Locais de Saúde (CLS) em UBS da cidade de Teresina/PI. O programa 

segue um cronograma previamente elaborado de 24 meses. Nesse período, os acadêmicos 

juntamente com seus preceptores e tutor discutem temas relacionados com a temática proposta e 

atuam diretamente na Estratégia Saúde da Família (ESF) com a equipe da unidade e com a 

comunidade para assim formar o CLS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A formação do CLS 

está sendo executado por fases. Dos 24 meses que foram estipulados para sua formação, 9 já se 

passaram; durante esses meses, os estudantes conheceram a comunidade, perceberam suas 

necessidades e recursos e discutiram controle social com as lideranças comunitárias e com a 

equipe de saúde da família afim de que todos saibam o que é o controle social, como ele se 

manifesta, como funciona um CLS e quais as atribuições de um conselheiro. Com isso percebeu-

se a necessidade de implantar um Conselho para que a população junto com os profissionais de 

saúde possam buscar melhorias para a unidade local e para os problemas que afligem a 

comunidade. Até o presente momento estão sendo realizadas reuniões com as equipes da ESF e 

com as lideranças da comunidade para elegerem os possíveis candidatos que irão compor o CLS. 

CONCLUSÃO: O PET – Saúde tem se mostrado de extrema importância para o efetivo controle 

social e incentivo dos profissionais e da participação da comunidade na formação do Conselho 

Local. Assim como possibilita, enquanto acadêmicos, experiência única para a formação 

profissional permitindo-lhes compartilharem conhecimentos das diferentes áreas de formação e 

ao mesmo tempo, proporciona um debate sobre a importância dos CLS como tema central na 

comunidade e na UBS. 
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OUVIDORIA DO SUS COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 

ANALISE DE ATENDIMENTOS REGISTRADOS 

 

Nayara Fernanda dos Santos Silva; Maria do Socorro Candeira Costa; Alice Vitoria Freire 

Cordeiro Sampaio; Mailson Silva de Oliveira; Laise Franco de Sousa Brancao; Shirlley Bastos 

Santos; Carmen Victoria Tude Rodrigues. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: nayarafernanda87@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A Ouvidoria em Saúde constitui num espaço estratégico e democrático de 

comunicação entre os cidadãos e os gestores do Sistema Único de Saúde. A Gestão Plena do 

Sistema traz desafios e oportunidades para qualificação do processo de produção de saúde. Neste 

novo contexto a implantação da ouvidoria representa um mecanismo inovador que possibilita 

ampliar a participação popular na gestão democrática do Sistema Único de Saúde. É relevante, 

pois identifica-se as áreas de maior satisfação e insatisfação e as necessidades de disseminação 

de informações para usuários o que subsidiará o processo de tomada de decisões no campo da 

gestão. OBJETIVOS: Analise atendimentos registrados na Ouvidoria Municipal do SUS no 

período de janeiro a março de 2013 identificando o percentual de reclamações, denuncias, 

sugestões e elogios, o setores mais citados nas demandas e o percentual de demandas finalizadas 

METODOLOGIA: Pesquisa descritiva com abordagem quantitativa desenvolvida na Ouvidoria 

do SUS de Parnaíba – PI no período de janeiro a março de 2013. Foram analisados 100% do total 

de 53 manifestações protocoladas. Quantificou-se e categorizou-se os registros quanto a sua 

natureza. Os dados a foram classificados de acordo com os setores envolvidos. Verificou-se 

também o percentual de atendimentos concluídos. O estudo autorizado pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Parnaíba em 18 de abril de 2013. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No período de 

janeiro a março de 2013 foram protocolados 53 atendimentos, dos quais 51%% reclamações, 47% 

denúncias, e 2 % elogios. Os setores envolvidos em reclamações e denúncias está a APS com 

60%, o Centro de Especialidades em Saúde e o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde com 7,5% 

cada e a Urgência com 5,6 %. Os outros setores totalizaram 20% dos registros. O serviço de 

urgência e emergência municipal foi o único elogiado pela população. Do universo de 53 

atendimentos 34% foram concluídos e 66% encontram-se pendentes de respostas pelos setores 

competentes. O elevado percentual de reclamações/denúncias e baixo percentual de solicitações/ 

sugestões /informação/elogio evidencia a necessidade de melhorias, porem reflete, sobretudo a 

necessidade de divulgação de todos os potenciais da ouvidoria da ouvidoria não somente como 

canal para registro de reclamações e denuncia, mas como instrumento de disseminação de 

informação. A Atenção Primaria consolida-se porta de entrada e contato preferencial do usuário 

como o serviço de saúde torna-se o serviço mais procurado pela população, por isso possui maior 

número de reclamações/denúncias. Verifica-se também que é o serviço mais elogiado pela 

população CONCLUSÃO: É presumível afirmar que a Ouvidoria do SUS firma-se como 

instrumento de gestão e participação social que contribuir para a melhoria da assistência a saúde. 

Através da análise dispõe-se de dados importantes para avaliação dos serviços o que subsidiar os 

gestores na tomada de decisões. 
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS LOCAIS DE SAÚDE: 

RELATOS A CERCA DA EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO DOS CONSELHOS 

LOCAIS DE SAÚDE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

Patrícia Luz de Sousa; Jaciane Santos Marques; Nayron Lima Azevedo; Leonardo Sales Lima; 

Thatiane Vila Nova; Margarida Maria Sales Ribeiro Gonçalves. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: patricia_luz_sousa@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Com a criação do Conselho de Saúde como um órgão que atua na formulação 

de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente fez- se 

possível o surgimento do Controle Social, que foi através deste que a população teve a 

oportunidade de vigiar, participar e colaborar nas decisões públicas de saúde. Na intenção do 

fortalecimento do Controle Social e da formação de Conselhos Locais de Saúde e futuros 

Conselheiros de Saúde, a Universidade Estadual do Piauí em parceria com o Ministério da Saúde 

propôs o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE/UESPI), que tem 

como linha de pesquisa: “Participação Popular e Controle Social”. OBJETIVOS: O presente 

trabalho pretende descrever a experiência vivida por acadêmicos participantes do PET – SAÚDE 

Controle Social/UESPI em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Teresina/PI. 

METODOLOGIA: O PET – SAÚDE Controle Social/ UESPI teve início em agosto de 2012 e 

tem como objetivo a formação de Conselhos Locais de Saúde em UBS de Teresina/PI. O PET – 

SAÚDE tem um cronograma de 24 meses para que os CLS fossem formados. Durante os meses 

que se passaram, os acadêmicos tiveram contato com a equipe multiprofissional de saúde da 

família, conheceram a comunidade e tiveram contato com possíveis conselheiros locais de saúde. 

Nesse período, temas como controle social, papel dos conselheiros de saúde, SUS, são discutidos 

entre os acadêmicos, os tutores e com as lideranças comunitárias no intuito de fortalecer o controle 

social e formar conselheiros conscientes do seu papel dentro do conselho local de saúde. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante os meses que se passaram do programa, os estudantes 

participaram de reuniões com os conselheiros municipais no intuito de conhecerem e 

aprofundarem seus conhecimentos para em seguida expô-los aos interessados em participar do 

CLS. Logo em seguida, foram realizadas reuniões com os possíveis conselheiros e percebeu-se 

uma falta de informação do papel de um conselheiro local de saúde. A corresponsabilidade tem 

sido muito trabalhada no intuito de formar líderes comunitários e futuros conselheiros conscientes 

de que o seu papel vai além de cobrar melhorias, que juntamente com os gestores, profissionais e 

com a própria comunidade se faz necessária uma busca conjunta de soluções para os problemas 

que a comunidade possui. CONCLUSÃO: A experiência vivenciada pelos acadêmicos comprova 

a necessidade da existência de Conselhos Locais, onde o controle social possa ser trabalhado por 

todas as camadas sociais, desde os gestores e profissionais até os membros da comunidade, pois 

se torna a maneira efetiva de buscar melhorias na saúde que é um direito de todos, e sabe-se 

também que é um dever do estado, então através do controle social é que pode ser cobrado o 

cumprimento desse dever para que todos possam realmente ter acesso universal a saúde em todos 

os seus aspectos. 
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EIXO 5: 

 

“PARTICIPAÇÃO E CONTROLE POPULAR 

EM SAÚDE” 
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AS VARIÁVEIS QUE IMPEDEM OU DIFICULTAM O EXERCÍCIO DOS 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ESTABELECIDOS AOS CONSELHEIROS DO 

CONSELHO LOCAL DE SAÚDE 

 

Gilmara Kaynne Carvalho da Costa; Hérmeson Sttainer Silva Oliveira; Leonardo Sales Lima. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: gilmara116@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: Um dos espaços para o desenvolvimento do controle social no SUS são os 

Conselhos Locais de Saúde (CLS). Estes tem papel de fiscalizar a excussão da política pública 

tendo como base a qualificação da atenção em saúde para a população. Algumas das atribuições 

do CLS, tais como: discutir o funcionamento dos serviços e definir propostas para melhorar o 

“acolhimento” dos usuários e superar os problemas detectados, apoiando, em algumas situações, 

a superação de conflitos entre trabalhadores de saúde e usuários. OBJETIVOS: Analisar as 

atividades desenvolvidas pelos conselheiros no CLS do município de Teresina; Verificar as 

causas que dificultam ou impedem o exercício dos princípios constitucionais estabelecidos aos 

conselheiros do CLS. METODOLOGIA: A experiência é resultante de visitas dos alunos, que 

fazem parte de um projeto de extensão e pesquisa o Pet- Saúde controle social, a reuniões do 

Conselho Local de Saúde, que acontecem mensalmente na UBS Alto da Ressureição, e do contato 

com os agentes comunitário de saúde (ACS) e dos demais componentes do Programa Saúde da 

Família (PSF) do bairro. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante as visitas dos estudantes na 

UBS foi perceptível entre os conselheiros disputas internas políticas partidárias que influenciam 

na mobilização social, tornando o processo de fortalecimento do CLS ainda mais complexo. Em 

decorrência desse partidarismo observa-se ações individualistas, visando a autopromoção na 

comunidade. Notou-se também concepções errôneas frequentes nos conselheiros que não 

compreendem corretamente seu real papel e que baseiam suas ações apenas em um controle 

fiscalizador e um canal reivindicatório e de processamento de demandas, esquecendo-se do papel 

deliberativo e pluralista no controle social local. CONCLUSÃO: A experiência permitiu uma 

compreensão prática, por parte dos universitários, da realidade do CLS e de como fatores externos 

influenciam no papel e na atuação do conselheiro. A experiência provocou uma sensibilização 

dos estudantes de difundir essa compreensão e elaborar estratégias para atenuar a problemática 

citada. 
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FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O CONTROLE SOCIAL: 

PERCEPÇÕES SOBRE A PRÁTICA EM UNIDADES DE SAÚDE 

 

Tássio Breno de Sousa Lopes Lavôr; Jaciane Santos Marques; Leonardo Sales Lima; Fabrícia 

Araújo Prudêncio. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jacianesantosmarques@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Na luta pela democratização do País, o Movimento Sanitário Brasileiro, teve 

papel fundamental na construção e implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), assim 

como garantiu a criação dos Conselhos de Saúde, nos quais a população tem direito de fiscalizar 

as ações do Estado em relação à elaboração, controle e fiscalização das políticas de saúde. Assim, 

surge o controle social que consiste num campo de relações socias, buscando identificar as 

necessidades dos trabalhadores de saúde e grupos da comunidade em corresponsabilidade com as 

instâncias governamentais. Neste contexto a formação dos profissionais de saúde tem 

permanecido alheia à organização da gestão setorial e ao debate crítico sobre os sistemas de 

estruturação do cuidado, mostrando-se absolutamente impermeável ao controle social sobre o 

setor, fundante do modelo oficial de saúde brasileiro. OBJETIVOS: Este estudo visa relatar a 

experiência vivenciada por acadêmicos participantes do PET-SAUDE/UESPI, sobre a 

participação dos profissionais da Estratégia Saúde da Família na formação do Conselho Local de 

Saúde em Unidade Básica de Saúde na cidade de Teresina/PI. METODOLOGIA: O PET-

SAUDE/UESPI teve inicio em agosto de 2012 e tem como objetivo a formação de Conselhos 

Locais de Saúde (CLS) em UBS da cidade de Teresina/PI. O programa segue um cronograma 

previamente elaborado de 24 meses. E durante os meses que já se passaram nas UBS, observou-

se como o tema Controle Social está relacionado à prática dos profissionais que atuam na ESF, 

bem como os seus conhecimentos e interesses na percepção e na implantação dos conselhos 

locais, ainda são deficientes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante esse período através do 

contato direto com as equipes da ESF, houve envolvimento de alguns profissionais com os 

estudantes, porém não houve interesse em participar das reuniões para elaboração de métodos e 

estratégias para a criação do CLS, por parte de toda a equipe multiprofissional. Sendo que aqueles 

que se envolveram no projeto, não possuía conhecimentos suficientes sobre o que o é um CLS e 

qual a sua importância para a comunidade e para a UBS. Dessa forma observa-se um ponto 

importante, que foi a provável deficiência das instituições formadoras de ensino em abordar essa 

temática durante a vida acadêmica desses profissionais, hoje atuantes da atenção básica. 

CONCLUSÃO: Com base no que foi exposto é importante incentivar a prática do controle social 

tanto na vivência profissional, como na formação acadêmica dos profissionais de saúde, fazendo 

assim do Pet-saude um apoio em que se pode enquanto acadêmicos encontrar oportunidades para 

debater e vivenciar na prática o controle social. 
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A INSERÇÃO DA COMUNIDADE NA PRÁTICA DO CONTROLE SOCIAL: UMA 

VISÃO A PARTIR DA FORMAÇÃO DE CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE 

 

Jaciane Santos Marques; Patrícia Luz de Sousa; Nayron Lima Azevedo; Leonardo Sales Lima; 

Thatiane Vila Nova; Margarida Maria Sales Ribeiro Gonçalves. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: jacianesantosmarques@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi construído historicamente por 

processos participativos e reivindicatórios. A participação social no Movimento pela Reforma 

Sanitária tem uma importância essencial para a construção e implantação do mesmo. O direito da 

sociedade de participar do controle social na saúde foi assegurado na Constituição Federal de 

1988, tendo sido regulamentado pela Lei n° 8.142/90. Foi esta lei que criou os Conselhos e 

Conferências de Saúde como instâncias colegiadas do SUS. Estes espaços, criados em cada esfera 

de governo, possuem representação paritária, afim de representar diferentes setores da sociedade. 

A participação nesses Conselhos e Conferências é, também, um direito e dever da prática da 

cidadania. OBJETIVOS: Este estudo visa relatar a experiência vivenciada por acadêmicos 

participantes do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde da Universidade Estadual do 

Piauí (PET-SAUDE/UESPI), que tem como linha de pesquisa: “Participação Popular e Controle 

Social”. METODOLOGIA: O PET-SAUDE/UESPI teve inicio em Agosto de 2012, e tem como 

objetivo a formação de Conselhos Locais de Saúde (CLS) em Unidades Básicas da cidade de 

Teresina/PI. Através do contato direto com a população, por meio da territorialização das áreas, 

reuniões com equipes e lideranças pode-se observar o desconhecimento da comunidade do que 

vem a ser o controle social, bem como o que é, e quais são as funções do CLS. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: A grande maioria dos membros comunitários tem por conhecimento que a 

função de um conselheiro é meramente cobrar as soluções para os problemas, não considerando 

um trabalho mais sistemático no intuito de melhorar as políticas públicas de saúde. Através deste 

projeto, vem se propondo uma mobilização da comunidade, incentivando a participação da 

mesma na formulação, fiscalização e execução das políticas de saúde, conforme as necessidades 

locais. Além disso, tem-se focado em atividades com os profissionais que compõem a Estratégia 

Saúde da Família (ESF), com o intuito de uma maior participação nos conselhos, e, assim, 

colaborar com o fortalecimento do SUS. CONCLUSÃO: Acredita-se que projetos como este 

vem estimulando uma formação diferenciada, proporcionando aos estudantes entrarem em 

contato com novas realidades como forma de expandirem seus conhecimentos. Ao mesmo tempo, 

proporciona um debate sobre Participação Popular na Saúde como tema central na comunidade e 

na Unidade Básica de Saúde. 
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EDUCAÇÃO PERMANENTE DIRECIONADA A AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Lana de Pinho Rodrigues; Aline Caldas Passos; Ana Angélica Oliveira de Brito; Caique Veloso; 

Ianna Maria Fernandes Pereira; Jaciane Santos Marques; Marylane Viana da Silva. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: llanapinho@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Como forma de reformular o modelo brasileiro de atenção à saúde, julgou-se 

necessário, na esfera do Sistema Único de Saúde, a criação de um série de políticas e programas, 

dentre os quais destaca-se a Estratégia Saúde da Família. Nesse contexto, evidencia-se o papel do 

Agente Comunitário de Saúde, considerado o principal elo entre a Unidade de Saúde da Família 

(USF) e a comunidade. Porém, para que esse profissional proporcione um serviço de qualidade à 

comunidade é necessário construir conhecimentos que os auxiliem em seu processo de trabalho. 

Para tanto, tem-se a Educação Permanente, uma importante política de desenvolvimento humano 

que visa à construção de um processo educativo voltado para os profissionais. OBJETIVOS: 

Relatar a experiência de um grupo de acadêmicos de enfermagem da Universidade Estadual do 

Piauí na elaboração e execução de uma atividade de Educação Permanente com Agentes 

Comunitários de Saúde de uma UBS do bairro Satélite, no município de Teresina, Piauí, com a 

seguinte temática: Atenção à Saúde da Pessoa Idosa. METODOLOGIA: Trata-se de um relato 

de experiência vivenciada por um grupo de acadêmicos de enfermagem da UESPI junto à docente 

da disciplina prática Saúde do Adulto e do Idoso, no decorrer do mês de maio de 2013. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir da percepção da quantidade expressiva de idosos na 

região, sentiu-se a necessidade de realização de atividades educativas que pudessem subsidiar a 

atuação dos ACSs em relação aos idosos de sua equipe. Evidencia-se que a UBS conta com 21 

ACS, sendo que estiveram presentes, no dia do treinamento, apenas seis desses profissionais, 

apesar de serem informados com antecedência. Foram disponibilizados aos participantes pastas 

contendo a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, folders informativos, caneta e papel para 

anotações. As atividades educativas foram divididas em dois momentos, sendo o primeiro 

caracterizado pela aplicação de pré-testes com sete questões objetivas referentes aos temas 

abordados posteriormente, a partir do qual percebeu-se uma leve deficiência em relação a 

conhecimentos básicos; e o segundo momento no qual foram expostos e debatidos os temas: 

Estatuto do Idoso; Comunicação com o idoso; Sinais de fragilização da pessoa senil; Caderneta 

de Saúde da Pessoa Idosa; Imunização; Promoção de hábitos saudáveis e Violência contra o idoso. 

As temáticas escolhidas foram previamente discutidas e selecionadas pelos acadêmicos e pela 

docente em conformidade com a realidade percebida e relatada pelos ACSs. CONCLUSÃO: Ao 

finalizar este relato, ressalta-se que o número de participantes foi inferior ao esperado. Apesar 

disso, a atividade mostrou-se positiva para os ACSs presentes, que se manifestaram 

frequentemente no decorrer da palestra com dúvidas, colocações e demonstram estar dispostos a 

adicionar novos conhecimentos a conhecimentos à sua prática. 
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TERRITORIALIZAÇÃO EM SAÚDE UM PROCESSO DE APRENDIZADO PARA 

FORMAÇÃO DO ESTUDANTE ATRAVÉS DO PET SAÚDE. 

 

Maria Lilia Martins da Silva; André Luis Façanha da Silva; Maria José Dias; Antonia Cleia 

Rodrigues da Silva; Kennia Brito Mourão. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: cleiarodrigues15@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Projeto de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde) é uma ação 

desenvolvida pela Escola Formação em Saúde da Família Visconde de Saboia, Universidade 

Estadual Vale do Acaraú(UVA) e Secretária, incentivada pelo Ministério da Saúde que se propõe 

inserir nos serviços de saúde estudantes dos cursos graduação em saúde (Educação Física, 

Enfermagem). OBJETIVOS: descrever o processo de territorialização em saúde realizado pelos 

estudantes na área de abrangência do Centro de Saúde da Família do Sinhá Sabóia, no município 

de Sobral-Ce. METODOLOGIA: Esse estudo é um relato de experiência que se utilizou do 

diário e anotação de campo no período do mês de abril, através de visitas técnicas, participação 

de grupos comunitários e identificação de equipamentos sociais e seus fluxos. Os estudantes 

foram divididos por equipes de quatro estudantes juntamente com os preceptores para realizarem 

as atividades em cada território, em seguida foi realizado um seminário com equipe de estudante 

do programa para socializarem suas vivências sobre a territorialização. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A partir do processo de inserção nas comunidades Santo Antônio, Cohab I e Sinhá 

Sabóia, identificamos grupos sociais que só vem engrandecendo a população. Como o grupo de 

idosos-com o intuito de tira-lo de dentro de casa e faze-los pensar que são capazes e não inválidos, 

de crianças com objetivo de ser um diferencial na comunidade, que sejam um reflexos para as 

outras iniciativas com adolescentes como o caso do programa Pró-Jovem. Encontramos também 

grupos de práticas corporais e de cuidados em saúde organizados pelas equipes multiprofissionais 

em saúde da família. Percebemos as desigualdades sócias, áreas de riscos e vulnerabilidades em 

saúde, bem como as potencialidades e desafios vivenciados pelos moradores. CONCLUSÃO: 

partir das observações percebemos que essas ações permitem a interação dos profissionais com a 

comunidade sendo um fator que aproxima o estudante da realidade social. E este processo do 

projeto pet nos proporcionou um aprendizado á formação em saúde coletiva e saúde pública em 

atenção primária, percebemos que a comunidade se sentem valorizada com atenção da equipe 

multiprofissional principalmente nos grupos de praticas corporais, quando passamos a conhecer 

a cultura e estes projetos propõem-os dignidade. 
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CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO POPULAR ACERCA DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE 

 

Gláucia Margarida Bezerra Bispo; Eduarda Maria Duarte Rodrigues. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: gmbbispo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde tem representado para a sociedade brasileira um 

processo civilizatório forjado no interior dos movimentos sociais. Desde então, a noção de direito 

e cidadania vem se incorporando no interior da sociedade brasileira. Ao pensar o acesso às 

políticas públicas, faz-se necessário identificar o nível de (re) conhecimento dos atores que 

compõem essa sociedade, em relação à compreensão e à assimilação dos seus direitos sociais, 

civis e políticos; e como essas afetam as formas e possibilidades de cidadania e de práticas sociais. 

OBJETIVOS: Objetivou-se conhecer os saberes dos usuários sobre os seus direitos à saúde e a 

participação social. METODOLOGIA: Pesquisa descritiva, exploratória com abordagem 

qualitativa, desenvolvida em 12 equipes de saúde da família no município de Iguatu – CE. 

Aplicou-se uma entrevista semi estruturada com 42 usuários escolhidos aleatoriamente nas salas 

de espera das referidas unidades, no período de maio a junho de 2009. Os dados foram 

categorizados de acordo com a técnica de análise de conteúdo. A pesquisa seguiu a Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Na primeira categoria que explorou os fatores que influenciavam no entendimento do usuário 

acerca dos seus direitos constatou-se que o baixo nível sócio econômico dos sujeitos contribui de 

forma considerável na compreensão das propostas e direitos oferecidos pelo SUS, dificultando 

dessa forma, uma articulação com os gestores na discussão de assuntos pertinentes à saúde 

individual e coletiva. Percebeu-se também, que os sujeitos entendiam o SUS como sendo uma 

espécie de política para pobres, onde indivíduos de condições financeiras favorecidas não se 

expõem aos serviços e ações que o SUS oferece, principalmente, pela falta de qualidade, 

dificuldade no acesso e demora no atendimento. Na segunda categoria investigou-se a 

compreensão dos usuários com relação aos conselhos de saúde e participação popular, 

evidenciou-se o desconhecimento do conceito e do significado desse colegiado e a não 

participação nas políticas de saúde. CONCLUSÃO: Conclui-se que a desinformação e a forma 

equivocada com a qual muitos veem o SUS, provocam o desestímulo à participação popular na 

elaboração de propostas e no controle das ações de saúde, desacelerando assim a gestão 

participativa. Faz-se necessário educar a população no sentido de fazê-los entender que o Sistema 

de Saúde brasileiro é completo e eficaz, desde que cada cidadão se faça protagonista da própria 

história. Recomenda-se que haja mais ações de incentivo e esclarecimento direcionadas para a 

população, com foco no processo de mobilização social e participação popular. 
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PREVALÊNCIA DAS INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

(IRAS) EM HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS DE TERESINA-PI: REALIDADE, 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS. 
 

Larissa Campos Rodrigues Pinheiro; Josué Junior Araújo Pierote; Robertha Vitória da Silva 

Marinho; Ana Cristina Vasconcelos Fialho.  

 

Eixo: Promoção da saúde  

Apresentação: Pôster  

 

E-mail: larissacamposrpinheiro@gmail.com  

 

INTRODUÇÃO. A infecção hospitalar constitui-se atualmente como um grande desafio à Saúde 

Pública mundial e está relacionada a altas taxas de morbidade e mortalidade, aumento do tempo 

de internação e dos custos para o sistema de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, através da 

Portaria nº 2.616 de 12/05/1998, foi definida como a infecção adquirida após a admissão do 

paciente na unidade hospitalar e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando 

puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. No Brasil, na década de 

1950 surgiram os primeiros relatos de IHs relacionados à esterilização de material hospitalar e 

sobre o uso indiscriminado de antibióticos, mas somente a partir de 1980 iniciaram-se ações 

governamentais por meio de cursos, manuais e portarias. A primeira portaria de nº 196 do 

Ministério da Saúde, promulgada em 24 de junho de 1983, afirmava que “todo hospital, 

independentemente da entidade mantenedora, porte ou especialidade, deveria constituir Comissão 

de Controle de Infecção Hospitalar”, sendo que a implantação e a fiscalização da mesma seriam 

de competência das Secretarias de Saúde dos Estados. Passados quase 30 anos de estabelecidas 

as primeiras normas para o controle da infecção hospitalar no Brasil, o país ainda carrega um 

sombrio e triste recorde de número de pacientes internados que adquirem infecção hospitalar. 

OBJETIVOS: Verificar a prevalência das infecções relacionadas à assistência à saúde dos 

hospitais públicos e privados de Teresina-PI, no período de setembro de 2013 a setembro de 2015; 

a distribuição por topografia destas infecções e detectar os microrganismos mais prevalentes. 

Implantar um projeto de extensão naqueles locais de assistência à saúde onde os dados revelam 

situação mais preocupante, com o intuito de contribuir para o controle de infecção. 

METODOLOGIA: O delineamento dessa pesquisa prevê a análise dos prontuários de todos os 

pacientes internados, com diagnóstico de IH, no período de setembro de 2013 a setembro de 2015 

em diferentes hospitais públicos da cidade de Teresina, Piauí, devidamente registrados na 

secretaria de saúde municipal da capital para identificação da prevalência de infecção hospitalar, 

analisando, para isto os dados demográficos e clínicos destes pacientes, e a morbimortalidade por 

esta patologia. A população estudada deve ser constituída por todos os pacientes que 

permaneceram internados por um período igual ou superior a 24 horas, em que foram 

diagnosticados com algum tipo de infecção hospitalar e que consentiram a participação após a 

leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).Os dados serão 

coletados por meio da verificação de documentos referentes aos indicadores de infecção 

hospitalar, das culturas realizadas, constante no banco de dados da CCIH do hospital. Será 

elaborado um roteiro estruturado com a identificação do serviço, o número da cultura, topografia 

da IH, tipos de microrganismos e sensibilidade aos antibióticos. Na análise estatística e utilizadas 

medidas como: distribuição de freqüências, percentuais e razões de prevalência. Os dados mais 

significativos serão apresentados em tabelas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Publicações 

recentes mostram que em média o índice de infecção hospitalar no Brasil varia entre 14% a 19% 

e que em alguns casos chega ao valor alarmante de 88,23%, a situação é ainda mais grave para 

pacientes em Unidades de Tratamento Intensivo- UTI, com índice de 70%. Estudos indicam que 

a taxa de mortalidade no país por infecção hospitalar chega a mais de 100.000 mortes por ano. 

Outro indicativo importante é que de todos os estabelecimentos que dispõem de internação no 
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Brasil, menos de 1% possui programas de Biossegurança em rotina, o que demonstra ser um 

número extremamente baixo e preocupante, o que exige um esforço muito grande na 

conscientização da importância da Biossegurança para profissionais e gestores. No Piauí pesquisa 

realizada no ano 2000 indicou que a prevalência de IH nos cinco hospitais de referência de 

Teresina foi de 27,9%, ou seja, 12,4% a mais do que a prevalência registrada em nível nacional 

que é de 15,5%. CONCLUSÃO: A pesquisa pretende instituir, nos hospitais, públicos e privados 

pesquisados e com resultados não satisfatórios, um serviço de monitoramento de controle de 

infecção hospitalar, como medida para conter as altas taxas de infecções hospitalares, o tempo de 

internações e taxas de morbidade e mortalidade. Além disso, espera-se que com a divulgação dos 

atuais dados sobre a prevalência de infecção hospitalar em Teresina, Piauí, possa conscientizar a 

sociedade, as autoridades, pesquisadores e profissionais de saúde sobre a importância do controle 

de IH. 
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PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS INSERIDAS NO 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E ACOMPANHADAS PELO SISVAN, EM UM 

MUNICÍPIO DO PIAUÍ 

 

Lana Jéssica Gomes de Moura; Sabrina Almondes Teixeira; Laís Atara Rodrigues; Francisca 

Olissandra do Nascimen; Yanna Jéssica de Carvalho Lima; Marisa Lorena Santos Silva; Andrea 

Gomes da Silva Santana. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: lanaresk@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O estado nutricional de uma população é resultante da disponibilidade dos 

alimentos, das condições ambientais e socioeconômicos, podendo ser influenciado pela qualidade 

da assistência à saúde e pelas políticas públicas (MARINHO, 2008). Partindo da premissa de que 

um incremento na situação financeira de uma família poderá promover uma melhora no estado 

nutricional das crianças que nela vivem, o governo brasileiro vem implantando, programas de 

transferência de renda, como o Programa Bolsa Família (PBF) (OLIVEIRA et al, 2011). Dessa 

forma o recebimento deste benefício viabiliza o aumento da expectativa da população na melhoria 

das condições de vida e saúde. OBJETIVOS: Avaliar o estado nutricional de crianças, de 0 a 10 

anos, beneficiárias do programa Bolsa Família residentes em um município do Piauí, com ênfase 

no perfil antropométrico. METODOLOGIA: Foi realizada uma busca no banco de dados do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), correspondente ao município em 

estudo, obtendo-se dados demográficos (sexo e idade) e antropométricos (peso e altura). Para a 

identificação do estado nutricional foram utilizados os índices A/I, P/I e IMC/I e classificados de 

acordo com os pontos de corte proposto pela OMS de 2006 e 2007. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Obteve-se uma amostragem de 219 crianças de ambos os sexos com faixa etária 

de 0 à 10 anos. Por meio da análise do parâmetro A/I, observou-se uma prevalência de 87,67% 

para a Estatura Adequada para Idade. Com relação ao índice P/I, a variável Peso Adequado para 

Idade se mostrou mais evidente, com 91,32% das amostras, porém observou-se um percentual 

considerável, de 5,48%, para a variável Peso Elevado para Idade. Também foi avaliado neste 

estudo o índice IMC/I, este demonstrando quantidades representativas para o Eutrofismo 

(63,01%), para o Risco de Sobrepeso (15,98%), Sobrepeso (9,59%) e Obesidade (6,39%). Os 

resultados obtidos foram consistentes à outros estudos semelhantes, os quais refletem o aumento 

do excesso de peso na infância, marcando assim o fenômeno de transição nutricional no país 

(MONTEIRO; CONDE, 2000; VENÂNCIO et al., 2007). CONCLUSÃO: De acordo com os 

dados obtidos verificou-se que a maioria das crianças estudadas, inseridas no programa Bolsa 

Família, estavam eutróficas, sendo encontrado alguns casos de risco de sobrepeso, sobrepeso e 

obesidade, o que demonstra a transição nutricional e com isso evidenciando a necessidade de 

conscientização sobre o estilos de vida saudáveis. 
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AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NA PERSPECTIVA DO USUÁRIO: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Lígia Nara Martins Santos; José Ivo dos Santos Pedrosa. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: ligianaras@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No Brasil, o interesse pela avaliação em saúde vem tomando proporções 

consideráveis nos últimos anos, tendo como principal foco, a Atenção Básica (AB), porém, 

enfrenta desafios teóricos e operacionais decorrentes da complexidade de seus processos e de suas 

múltiplas causas históricas. Dentre as dificuldades históricas enfrentadas pela AB destacam-se 

aquelas relacionadas com a estrutura física dos serviços, acesso oportuno aos recursos e 

suficiência e perfil dos profissionais de saúde, o que favorece a incerteza sobre a efetividade da 

Atenção Básica na satisfação das necessidades de saúde da população (CAMARGO et al., 

2008).Considerando o conceito da participação do usuário como uma das diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), a opinião, o interesse e o envolvimento dos usuários são imprescindíveis 

para fortalecê-lo (KEMPFER et al., 2011). Assim, a avaliação dos serviços da atenção básica, na 

perspectiva dos usuários, tendo por base as produções científicas pode ser uma contribuição para 

analisar se a atenção básica está contribuindo para melhoria de saúde da população conseguindo 

satisfazer as suas necessidades. OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa é identificar a produção 

científica sobre a avaliação dos usuários em relação aos serviços da atenção básica. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que seguiu as seguintes 

etapas: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento de critérios para 

inclusão e exclusão dos artigos; definição das informações a serem extraídas das pesquisas 

selecionadas; avaliação dos estudos; interpretação dos resultados e apresentação da revisão 

integrativa (SOUSA; SILVA; CARVALHO, 2010; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). O 

estudo propõe responder a seguinte questão de pesquisa: como os usuários avaliam os serviços da 

atenção básica? O levantamento bibliográfico foi realizado na base de dados Lilacs e Scielo, 

utilizando-se as palavras-chaves “satisfação do paciente” e “atenção primária à saúde”. Foram 

incluídos no estudo os artigos completos, em português, publicados nos últimos cinco anos (2009-

2013). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Selecionaram-se oito artigos que direcionaram a 

construção de três categorias analíticas: acesso e acolhimento na atenção básica; organização dos 

serviços de saúde; e satisfação dos usuários. Os estudos mostraram questionamentos por parte dos 

usuários quanto à organização do trabalho na UBS principalmente em relação à estrutura física, 

ausência de determinadas ações que poderiam facilitar e ampliar o atendimento realizado e a 

inflexibilidade das regras de funcionamento da unidade de saúde. Porém referiram facilidade de 

acesso a UBS decorrente principalmente da proximidade com o local de moradia, assim como 

mostraram-se satisfeitos com os cuidados recebidos. CONCLUSÃO: Percebeu-se que a Atenção 

Básica, na visão dos usuários, mostra-se ainda deficiente em alguns aspectos, porém, mesmo 

assim é capaz de atingir e satisfazer as necessidades de saúde da população. 
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O PET SAÚDE COMO DISPARADOR NA ORGANIZAÇÃO DE UM CONSELHO 

LOCAL DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE TERESINA-PI 

 

Tássio Breno de Sousa Lopes Lavôr; Camila Oliveira Vieira; Luiz Eurípedes Almondes Santana 

Lemos; Thaís de Sousa Ribeiro; Tânia Rodrigues Furtado; Leonardo Sales Lima. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: tassio.breno@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A constituição de 1988 trouxe consigo uma série de mudanças que propiciaram 

importantes conquistas no campo dos direitos individuais, políticos e sociais. A partir de então, 

constatou-se a ampliação dos canais de participação popular nas decisões publicas com fortes 

incidências nas políticas voltadas para diversas áreas. Assim surgiu o controle social, que consiste 

num campo de relações sociais, no qual os sujeitos participam por meio de distintas articulações, 

que são processadas no âmbito interno e externo dos espaços institucionais, na busca da 

identificação de necessidades dos trabalhadores de saúde e grupos da comunidade em 

corresponsabilidade com as instâncias governamentais. OBJETIVOS: O objetivo é o 

fortalecimento do controle social em Teresina-PI, através da criação de um Conselho Local de 

Saúde (CLS). METODOLOGIA: Este estudo relata a experiência vivida por acadêmicos da 

Universidade Estadual do Piauí, no contexto do PET-SAÚDE Controle Social, na busca de 

pessoas dispostas a fazer parte do CLS adstrito à Unidade Básica de Saúde Dr. Félix Francisco 

Pereira Batista, em Teresina-PI, realizando um reconhecimento do território, seus equipamentos 

sociais e perfil de seus moradores, bem como os diversos problemas e dificuldades enfrentados 

por eles. Para isso, foram realizadas visitas domiciliares com os Agentes Comunitários de Saúde 

no período de setembro a dezembro de 2012, período no qual foram colhidos relatos dos 

moradores, para levantamento dos principais problemas relacionados à saúde, saneamento, 

infraestrutura, segurança e lazer, momento em que oportunamente buscou-se identificar também 

possíveis candidatos a conselheiros locais de saúde, de acordo com os critérios de composição 

impostos pelo regimento interno do Conselho Municipal de Saúde de Teresina para criação de 

Conselhos Locais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com base nisso, foi possível encontrar 

candidatos a membros para a formação do CLS, que vem a ser um órgão cuja finalidade é garantir 

a participação dos usuários e funcionários, juntamente com a administração, na gestão da saúde e 

controle das ações e serviços da Unidade de Saúde, para a democratização e a descentralização 

de suas atividades, estando apto para a discussão dos problemas detectados na comunidade e a 

criação de estratégias para solucioná-los de maneira formal e legal. Diante dessa situação, foi 

enfatizada para a comunidade a importância de sua organização na luta em busca de seus direitos 

como cidadãos, aliado ao objetivo maior de implantação do CLS, consolidado no bairro nos meses 

seguintes, no qual os candidatos a conselheiros foram eleitos e empossados em assembleias 

mediadas por representantes do Conselho Municipal de Saúde de Teresina, e atualmente se 

encontra em pleno funcionamento. CONCLUSÃO: Conclui-se que o controle social deve ser 

algo debatido e vivenciado pelos profissionais de saúde e a comunidade de suas receptivas 

unidades de saúde, como forma de colocar em prática os princípios e diretrizes do SUS. 
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FARMACOEPIDEMIOLOGIA DE PACIENTES EM USO DE ISOTRETINOÍNA 

ATENDIDOS PELO COMPONENTE ESPECIALIZADO NO PIAUÍ 

 

Elizanacosta Oliveira; Diurcina Moraessantos; Melriane Lima da Silva; Francisca das Chagas 

Ferreira Rosa; Pollyannaspíndola Marque; Francisca Lima da Silva; Laura Rosa Sousa de Araujo. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: elizanaoliveira@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A isotretinoína, quimicamente conhecida como ácido-13-cis-retinóico, faz 

parte do amplo grupo de compostos relacionados à vitamina A (SILVA, 2010). É empregada 

particularmente no tratamento da acnecística e nodular e como inibidor da proliferação de células 

neoplásicas, por exercer efeito regulador sobre a diferenciação celular. Os efeitos adversos 

envolvendo o uso de isotretinoína estão relacionados à pele e membranas mucosas, sistemas 

nervoso, músculo esquelético, linfático, gastrointestinal, cardiorrespiratório e geniturinário 

(DINIZ, D. G. A.; LIMA, E. M.; ANTONIOSI FILHO, N. R., 2002). OBJETIVOS: O estudo 

teve como objetivo traçar o perfil farmacoepidemiológico de pacientes que fazem uso da 

isotretinoína, fornecida pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado 

do Piauí. METODOLOGIA: Foi realizada tendo como base os dados coletados a partir dos 

prontuários fornecidos pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Piauí, nos 

meses de janeiro a março de 2013, nos quais constavam as cidades do estado, número e 

porcentagem dos pacientes, divididos por idade e sexo, que fazem uso de isotretinoína na dose de 

10 mg e de 20 mg. Feito o levantamento de dados, confeccionou-se os gráficos e os mesmos 

foram expostos na forma de resultados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir dos 

prontuários dos pacientes assistidos pelo componente em todo o Piauí, observando-se um total de 

1454 usuários de isotretinoína, sendo 279 usuários de isotretinoína na dose de 10 mg e 1175 

usuários de isotretinoína de 20 mg. Como resultado, constatou-se que, o maior número de usuários 

da isotretinoína de 10 mg encontra-se na cidade de Floriano, localizada a 253 km da capital do 

estado, enquanto que a isotretinoína de 20 mg tem maior número de usuários na capital, Teresina, 

prevalecendo, em ambas, a faixa etária de 15 a 19 anos pertencentes ao sexo masculino. 

CONCLUSÃO: Concluiu-se que, a avaliação condiz com os dados contidos na literatura, visto 

que, foi constatada a maior prevalência de acne grave em jovens, dada a sua constituição 

fisiológica e influência de fatores genéticos. 
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EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: CONSTRUINDO PRÁTICAS 

EDUCATIVAS E PROCESSOS DE TRABALHOS COM OS PROFISSIONAIS DE UMA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE 

 

Vanessa Ximenes Bertoldo; Leidy Dayane Paiva de Abreu; Antônia Neyliane Carneiro Torres; 

Glícia Mesquita Martiniano Mendonça; Neires Alves de Freitas; Francisca Alanny Araújo Rocha; 

Maria Adelane Monteiro da Silva. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: vanessa_xb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A educação permanente é considerada uma aprendizagem significativa no 

trabalho e possibilita transformar as práticas profissionais, sendo formulada a partir dos 

problemas enfrentados na realidade com consideração nos conhecimentos e experiências 

existentes. OBJETIVOS: Apresentar uma metodologia ativa concernente à educação permanente 

para profissionais de uma Estratégia de Saúde da Família do município de Sobral/CE. 

METODOLOGIA: Pesquisa interventiva de abordagem qualitativa, realizada por acadêmicos 

de enfermagem e educação física, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, monitores do 

Programa de Educação pelo Trabalho - PET/Saúde, com profissionais da equipe da saúde, no caso 

cinco (5) enfermeiros, quinze (15) agentes comunitários de saúde, um (1) dentista e dois (2) 

médicos do Centro de Saúde da Família Herbert de Sousa, do município de Sobral – CE. A 

pesquisa teve início no mês de abril de 2013 e está em andamento. Foram realizadas duas visitas 

in loco, a primeira para conhecer o local do estudo, rotina, organização do serviço, necessidades 

e potencialidades relacionadas ao trabalho dos profissionais que atendem os usuários da área, na 

segunda foi apresentado na “Roda” do CSF o objetivo da pesquisa e feita uma entrevista semi-

estruturada com questões relacionadas às necessidades encontradas no território pelos 

profissionais com foco na educação permanente, posteriormente, analisadas com a utilização do 

referencial teórico o “Arco de Charlez Maguerez”, seguindo a resolução 196/96. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Todos os profissionais se mostraram interessados em trabalhar a proposta de 

educação permanente, visto que os mesmos poderão compartilhar experiências, troca mútua de 

informações e partilhas de estratégias exitosas por parte de alguns profissionais. Observou-se que 

a maioria dezessete (17) deseja desenvolver estratégias no que diz respeito às ações e a atenção 

dispensada às gestantes adolescentes, visando à adoção de práticas reflexivas para a condução do 

pré-natal, para contribuir na área da saúde com o direcionamento de uma assistência integral ao 

adolescente com uma abordagem voltada a esse público. CONCLUSÃO: Portanto, torna-se 

indispensável à capacitação de recursos humanos para subsidiar em suas práticas cotidianas e 

efetivar a produção de saúde, e assim suprir lacunas na formação e efetivar o processo de cuidado 

integral, tendo em vista a subjetividade e necessidade desse público prendido pelos profissionais, 

nesse caso as gestantes adolescentes. 
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A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E A INSERÇÃO DA COMUNIDADE 

EFETIVANDO O CONTROLE SOCIAL: DIÁLOGOS COM O PET-SAÚDE 
 

Polliana Mendes Fontenele; Karoline de Alencar Maia Carvalho; Jessica Alves Vasconcelos; 

Jheyce de Melo Lima; Leonardo Sales Lima; Thatiane Vila Nova; Isadora Batista Silva.  

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde  

Apresentação: Pôster  

E-mail: pollianafontenele@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde, criado no Brasil em 1988 com a promulgação da 

nova Constituição Federal, tornou o acesso gratuito à saúde direito de todo cidadão. O SUS tem 

como pilares a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90, e a Lei nº 8.142/90 para dar cumprimento ao 

mandamento constitucional de disciplinar legalmente a proteção e a defesa da saúde, a Lei 8.142 

institui o controle social que consiste em inserir a população na fiscalização, acompanhamento e 

elaboração de estratégias para a melhoria do SUS, essa participação pode ser feita através dos 

Conselhos de Saúde. OBJETIVOS: Este estudo visa relatar a experiência vivenciada por 

acadêmicos participantes do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde da Universidade 

Estadual do Piauí (PET-SAUDE/UESPI) na busca para fundar um Conselho Local de Saúde no 

bairro Vila Bandeirante, Teresina-PI, e tem como linha de pesquisa: “Participação Popular e 

Controle Social”. METODOLOGIA: Na Unidade Básica de Saúde do bairro Vila Bandeirante, 

foi feito, primeiramente, um mapeamento da área em busca das lideranças e possíveis membros 

do Conselho Local de Saúde (CLS) a ser formado, paralelamente foram feitas várias reuniões 

esclarecedoras a respeito da evolução dos modelos de saúde e da política do SUS com o tutor e 

preceptores do Pet-Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Encontramos algumas dificuldades 

na Vila Bandeirante devido à extensão da área, a dificuldade em conciliar horários juntamente 

com os ACS em busca das lideranças no território, o desconhecimento da comunidade a respeito 

dos Conselhos Locais de Saúde. Contudo, o projeto está em andamento com término para o 

Agosto de 2014, espera-se concluir a formação CLS na Vila Bandeirante e que exista o controle 

social de forma efetiva, além de sensibilizar os futuros profissionais de saúde envolvidos para a 

importância deles como agentes modificadores da realidade e melhoria do sistema. 

CONCLUSÃO: Espera-se que o projeto Pet-Saúde Controle Social estimule a formação de 

profissionais de saúde comprometidos e sensíveis às políticas públicas de saúde brasileiras, assim 

como, incentive a inserção da comunidade de forma efetiva, evidenciando o Controle Social 

instituído por lei. 
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE DO 

PARANOÁ - DISTRITO FEDERAL 

 

Vanessa Caminha Aguiar Lopes; Lays Carollinne Soares de Carvalho; Erlayne Camapum 

Brandão; Natasha Amin Santos; Cerliane Camapum Brandão; Gertrudes Meireles Gomes; 

Silvana Santiago Rocha. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: vanessacaminha_39@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde é regularizado pela lei n° 8080/90 que dispõe sobre 

seus os princípios e diretrizes que orientam as condições de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento e pela lei n° 8142/90 que garante a participação social e 

os recursos financeiros na área da saúde. Destaca-se que a lei n° 8142/90 dispõe a respeito do 

Conselho de Saúde no qual possui caráter permanente e deliberativo sendo um órgão colegiado 

composto por governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários que atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução da política pública de saúde. Afim de garantir 

e reafirmar a participação social foi aprovada a resolução n.° 333/03 que regulamenta a criação, 

reformulação, estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, no qual a população possui 

o direito de fiscalizar e colaborar com as ações em saúde nos aspectos da elaboração, controle e 

fiscalização, desta forma, é considerado como um importante espaço público de Controle Social. 

OBJETIVOS: Caracterizar o Conselho de Saúde do Paranoá, identificar as dificuldades do seu 

funcionamento e descrever a participação popular e dos demais membros nas reuniões do 

Conselho. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo qualitativa. Realizada 

no mês de maio/2012. Visitou-se o Conselho de Saúde do Paranoá, utilizou-se um questionário 

semiestruturado elaborado pela orientadora da pesquisa, contendo assuntos-chaves como meio de 

obter as informações. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Por meio dos dados obtidos com a 

aplicação do questionário identificou-se que O CRS possui regimento interno que é do 

conhecimento dos conselheiros; As reuniões são realizadas a cada quinze dias e abertas ao 

público; Há divulgação através dos meios de comunicação sobre as datas das reuniões (rádio, 

escolas, Centro de Saúde); Há participação de representantes de usuários, trabalhadores da saúde 

e representantes do governo; O CRS define as diretrizes gerais e a política de saúde da cidade. Já 

as dificuldades enfrentadas pelo Conselho, foram: Os cursos de capacitação dos Conselheiros não 

são oferecidos regularmente; O CRS não possui espaço físico próprio; Não fiscaliza os gastos da 

regional de saúde; Ocupa uma sala no Hospital Regional do Paranoá; As reuniões são realizadas 

geralmente num Posto de Saúde; As pautas das reuniões não são encaminhadas com antecedência 

aos conselheiros; Nem sempre há a divulgação dos resultados das decisões do conselho. Em 

relação à participação, participam das reuniões representantes de algumas entidades e usuários. 

Entretanto essa participação é pequena e discreta. CONCLUSÃO: Percebe-se que falta o 

aperfeiçoamento dos Conselheiros, para que possam representar com maior efetividade a regional 

de saúde e informar a população a respeito dos direitos e atributos do Conselho de Saúde e suas 

decisões adotadas. Propõe-se a oferta regular de cursos de capacitação para os conselheiros de 

saúde em parceria com instituições de ensino superior e o aprimoramento da divulgação das 

decisões. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS GESTANTES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE NO INTERIOR DO MARANHÃO 

 

Noelia Priscilla de Oliveira Cunha; Raimundo Nonato Silva Gomes; Suélen Karina Silva de 

Moura; Maria Silva Gomes; Charlles Nonato da Cunha Santos; Aliny de Oliveira Pedrosa; Eliana 

Campêlo Lago. 

 

Eixo: Participação e controle popular em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: noeliapriscilla@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os serviços de saúde têm como objetivo promover uma qualidade de vida 

melhor para o binômio mãe-filho por meio de uma assistência oferecida durante as diferentes 

fases do período gestacional, onde podemos citar, dentro dessa assistência, a realização do pré-

natal. Devido à importância do pré-natal e de como isso influenciará na saúde da mãe e da criança 

é importante que seja estudado a qualidade da atenção dada a essas gestantes á nível de atenção 

básica, através de estudos epidemiológicos. O atendimento à mulher no ciclo grávido-puerperal é 

uma atividade prevista nas Ações Básicas da Assistência Integral à Saúde da Mulher preconizado 

pelo Ministério da Saúde e desenvolvida pelos profissionais de saúde nos hospitais e nos centros 

de saúde da rede básica. OBJETIVOS: O objetivo principal desse trabalho é estudar o perfil 

epidemiológico das gestantes e avaliar a assistência dada a ela durante o pré-natal observando os 

dados coletados durante esse acompanhamento. METODOLOGIA: Trata-se de um do estudo 

exploratório descritivo em abordagem quantitativa, através de análise documental, utilizando 

técnica de observação indireta da análise retrospectiva das fichas de atendimento pré-natal 

utilizadas pelos enfermeiros de uma UBS. A população de presente estudo compreende 76 fichas 

onde foram coletados dados dos prontuários da gestantes do ano de 2010. Os dados serão descritos 

segundo as variáveis: idade, estado civil, bairro, alguns dados coletados na primeira consulta e 

nas consultas recentes. A fase descritiva envolve a coleta e descrição dos dados ou informações 

que tem relação com a natureza dos eventos epidemiológicos. O levantamento das variáveis 

descritas foi realizado por meio de consulta direta em cada uma das fichas preenchidas através 

dos prontuários das gestantes de 2010 em uma UBS. O trabalho foi encaminhado ao Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – 

NOVAFAPI e após a aprovação à Comissão de Ética do órgão que sediou a pesquisa. A coleta de 

dados somente foi iniciada mediante aprovação do projeto pelo CEP sob o nº da CAAE – 

0197.0.043.000-11 e pela instituição, que segue as Diretrizes e Normas Regulamentadoras sobre 

Pesquisa envolvendo seres humanos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A população estudada 

concentra-se na faixa etária de 18-25 anos (61,8%), num total de 47 mulheres, seguidos de 

(21,1%) com idade de 25-35. O Número de consultas realizadas de 1 a 4 consultas 48,68%, e mais 

que 4 consultas 51,32%. Dentre essas gestantes 63,15% eram multíparas. Nos prontuários a 

maioria não havia informação sobre estado civil e nem sobre o grau de instrução. CONCLUSÃO: 

O perfil das gestantes atendidas é de mulheres jovens que em sua maioria possuem baixo nível 

econômico e utilizam o sistema público de saúde para fazer seu pré-natal. Foi possível concluir 

que metade das gestantes que realizam o pré-natal na referida UBS faziam apenas de uma a quatro 

consultas, sendo que o MS preconiza no mínimo seis. 
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EIXO 6: 

 

“SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA” 

 

 

 

APRESENTAÇÕES ORAIS 
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PERFIL SOCIOECONÔMICO DO IDOSO USUÁRIO DE ÁLCOOL NO CAPS AD DE 

PICOS – PIAUÍ 

 

Flavio Augusto Gaudenci; Fernanda Luma Guilherme Barboza; Karla Maria Bandeira; Gilsania 

Bezerra Moura. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Oral 

E-mail: saniabm@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é uma realidade presente em todos os países, a pesquisa 

mais atual revela que a população idosa do Brasil corresponde a mais de 20 milhões de pessoas 

idosas. A velhice é uma etapa marcada por muitas alterações e problemáticas. O uso abusivo de 

álcool por idosos tem se configurado com uma dessas problemáticas, se configurando como um 

dos mais preocupantes problemas de saúde pública. OBJETIVOS: O objetivo do estudo foi 

identificar o perfil socioeconômico dos idosos usuários de álcool e outras drogas, atendidos no 

Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas numa cidade do Piauí, entre 2007 e 2009, de 

forma a conhecer a realidade local, em seus aspectos biopsicossociais. METODOLOGIA: 

Assim, face à necessidade de realização de pesquisas de âmbito local, utilizou-se como 

metodologia a pesquisa de campo exploratória com abordagem qualitativo-quantitativa, sendo 

utilizada a entrevista semiestruturada. A amostra foi composta por 15 usuários com idade acima 

de 60 anos, que correspondem a 6 % de todos os atendidos no referido serviço. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Estes se caracterizaram sendo predominantemente do sexo masculino; de idade 

média de 62 anos, com baixo ou ausente nível de escolaridade e todos eram aposentados. 

Aposentadoria e perda de entes apareceram como as principais situações estressantes que levaram 

a este quadro. CONCLUSÃO: Conclui-se que, apesar do fenômeno do alcoolismo/drogadição já 

ser muito frequente em nosso meio e seu uso ter se mostrado bastante “democrático”, 

apresentando crescimento acentuado em todas as camadas sociais, sexos e faixas etárias, o número 

de idosos que buscam assistência especializada é muito baixo. 
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PRODUÇÃO DA ENFERMAGEM ACERCA DAS AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS 

INTEGRADAS A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

Ana Dulce Amorim Santos Soares; Iara Jéssica Barreto Silva; Fernando José Guedes da Silva 

Júnior; Claudete Ferreira de Souza Monteiro.  

 

Eixo: Saúde mental comunitária  

Apresentação: Oral  

E-mail: anadulce1@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: As drogas psicoativas constituem um problema de saúde pública no âmbito 

mundial, principalmente a cocaína e o crack. Devido ao célere consumismo, o Ministério da Saúde 

objetiva promover a integralidade e a visibilidade da redução de danos como uma política de 

saúde pública, embasada no respeito à liberdade de escolha e no direito à saúde do indivíduo. 

OBJETIVOS: Identificar as ações de redução de danos integrada a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) relacionadas ao consumo de crack, publicadas na literatura científica da enfermagem. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. O levantamento foi 

realizado nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), utilizando-se os descritores: redução de 

danos, saúde da família e cocaína-crack. Os critérios para a seleção dos artigos foram: artigos 

publicados no período de 2009 a 2012; idioma em português; disponibilidade do texto completo 

e que abordassem a temática em estudo. Foram encontrados 29 artigos e após leitura criteriosa 

dos mesmos e retirada dos duplicados nos bancos de dados, 7 estudos constituíram a amostra. 

Após leituras criteriosas, analisaram-se os dados e criaram-se categorias para as ações de redução 

de danos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A ESF tem como propósito reorganizar a prática da 

atenção à saúde, por meio da redução de danos, ao aproximar-se do ambiente familiar, visando 

uma melhor qualidade de vida dos usuários de crack. Foram identificadas as seguintes ações de 

redução de danos integradas a ESF: identificação e mapeamento de locais onde convivem grupos 

de risco susceptíveis, realização de trabalhos em campo, com distribuição de materiais para o uso 

seguro de drogas e preservativos e distribuição de material educativo sobre o consumo de drogas 

e seus danos, por meio dos consultórios de rua. CONCLUSÃO: A produção de enfermagem 

referente a essa temática é escassa, por isso há uma necessidade de projetos de pesquisa para 

otimizar as práticas de redução de danos, contribuindo assim para a melhoria da atenção básica 

junto a população sob risco. Em consonância, ressalta-se a necessidade de investimento em 

capacitação dos profissionais da saúde que abordam a população alvo, obtenção de materiais para 

trabalho de campo e aperfeiçoamento da política de redução de danos. 
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O CAPS POR DENTRO E POR FORA: VIVÊNCIAS DE ESTUDANTES DE 

PSICOLOGIA NO ESTÁGIO BÁSICO EM SAÚDE MENTAL 

 

Iara Andriele Carvalho; Jamille Barros Teixeira. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Oral 

E-mail: iaraandriele@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A saúde mental goza de estatuto próprio dentro do âmbito geral de assistência 

à saúde e seu atual modelo também se configura como uma rede que articula atenção primária e 

secundária. A cidade de Sobral, no interior do estado do Ceará, é referência nacional em atenção 

integrada à saúde mental. Esse reconhecimento advém da luta antimanicomial que teve seu marco 

nesta cidade a partir do caso de Damião Ximenes Lopes, um interno do hospital psiquiátrico 

Guararapes que faleceu vítima de maus tratos. O caso foi alvo de atenção de autoridades 

internacionais e culminou com o fechamento do referido hospital. Aliado a este fato houve 

também mudanças na política de saúde mental brasileira e o surgimento do CAPS (Centro de 

Atenção Psicossocial), um dispositivo substitutivo ao modelo manicomial e hospitalocêntrico. 

OBJETIVOS: Nesse sentido, este trabalho tem como finalidade expor os mecanismos de 

assistência em saúde mental no município de Sobral com ênfase na atenção secundária, que 

consiste no atendimento dos usuários no CAPS Geral desde seu encaminhamento ou demanda 

espontânea até o acolhimento e a interconsulta feitas pelos profissionais, bem como, relatar nossas 

percepções e sentimentos ao acompanhar a rotina do local enquanto estudantes de psicologia da 

Universidade Federal do Ceará campus Sobral na disciplina de Estágio Básico I. 

METODOLOGIA: Utilizamos como principais metodologias a observação participante, o 

estudo de caso e a pesquisa bibliográfica que resultaram no artigo final da disciplina. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: De antemão, apontamos como resultados nosso processo de 

aprendizagem como psicólogos em formação e as possíveis contribuições de nossos relatos para 

o conhecimento da sociedade sobre a saúde mental no município de Sobral. Desse modo, cabe 

salientar que o CAPS não é um dispositivo isolado, mas está inserido na RAISM (Rede de 

Atenção Integrada à Saúde Mental), na qual ele corresponde à atenção secundária e recebe as 

demandas de transtornos severos e moderados vindas da atenção primária através do 

matriciamento psiquiátrico. Este, por sua vez, se dá por meio de um trabalho conjunto entre a 

equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF), denominada equipe de referência, e a equipe de 

apoio matricial com profissionais da área da saúde mental. CONCLUSÃO: Destarte, na RAISM 

os serviços são articulados entre si para a promoção da saúde mental, apoiada em políticas do 

SUS e de caráter comunitário que propiciam o tratamento dos usuários dentro do convívio social 

e familiar. Esta proposta visa integrar conhecimentos interdisciplinares que contribuam para o 

aprimoramento dos profissionais da rede para além de sua formação, possibilitando-lhes um olhar 

e um cuidado mais abrangente sobre o usuário que considere seus aspectos biopsicossociais, de 

forma a tornar possível a construção de um projeto terapêutico singular. 
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O DESENVOLVIMENTO DE PSICOPATIAS EM ADOLESCENTES USUÁRIOS DE 

MACONHA UMA REVISãO DA LITERATURA INTERNACIONAL. 

 

Álvaro Francisco Lopes de Sousa; Giovanna de Oliveira Libório Dourado; Layze Braz de 

Oliveira; Artur Acelino Francisco Luz Nunes Queiroz; Francisco Bruno Batista Macedo. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Oral 

E-mail: sousa.alvaromd@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A maconha (caannabis sativa) é considerada atualmente a droga ilícita mais 

utilizada pela maioria dos jovens no Brasil, bem como mundialmente. O seu uso por estes é 

geralmente de forma intermitente e limitado e tem sido associado a déficits persistentes, mas sutis, 

na aprendizagem e memória afetando diferencialmente adolescentes em relação aos adultos. 

OBJETIVOS: Analisar estudos publicados sobre a associação de psicopatias adolescentes que 

tenham relatado uso de maconha durante a adolescência METODOLOGIA: Revisão integrativa 

da literatura internacional na base de dados Scienc Direct. A pergunta norteadora do processo 

revisional foi construída por meio da estratégia PICO (P=Paciente ou Problema, I=Intervenção, 

C=Comparação ou controle, O=Outcomes ou desfechos): O uso da maconha durante a 

adolescência é determinante no desenvolvimento de psicopatias na fase adulta? Foi determinado 

como critérios de inclusão textos completos publicados em português, inglês e espanhol no 

período de 2005 a 2012 que se relacionavam com o tema abordado. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foram encontrados 15 artigos dos quais 7 mostraram-se relevantes para o estudo. 

A associação entre o uso de cannabis e psicose foi reconhecida em todos os textos analisados. Foi 

encontrado associação entre o uso de cannabis e o desenvolvimento de sintomas, positivos e 

negativos, da esquizofrenia sugerindo que a exposição a cannabis durante a adolescência aumenta 

o risco para transtorno psicótico mais tarde na vida. No entanto, mesmo o uso de cannabis 

aumentando o risco de esquizofrenia, nenhum dos textos lidos consegue ou atribui o 

desenvolvimento de psicopatias somente ao uso de cannabis. Percebeu-se que o desenvolvimento 

para a esquizofrenia é algo complexo determinado por um conjunto de interações ou fatores. As 

causas de psicopatias como a esquizofrenia incluem fatores genéticos e ambientais, logo não se 

pode atribuir o desenvolvimento de psicopatias somente ao uso de maconha. Entende-se que 

mesmo que o consumo de cannabis aumente o risco de esquizofrenia, este não é por si só 

suficiente para causar a doença, de modo que a cannabis possa causar esquizofrenia apenas em 

indivíduos com outros fatores de suscetibilidade. CONCLUSÃO: O uso de maconha na 

adolescência pode aumentar o risco de desenvolvimento de transtornos psicóticos na vida adulta, 

no entanto não é por si só determinante. Considerando-se que em transtornos psicóticos é grande 

a responsabilidade genética dado o elevado grau de hereditariedade, os fatores genéticos são mais 

prováveis de estarem envolvidos. Constata-se que existe uma lacuna de informações a cerca do 

tema revelando a necessidade de mais estudos. 
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PERFIL DE FUMANTES ATENDIDOS EM SERVIÇO PÚBLICO PARA 

TRATAMENTO DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 

Flavio Augusto Gaudenci; Fernanda Luma Guilherme Barboza; Gilsania Bezerra Moura; 

Karoline Maria Lopes Pacheco. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Oral 

E-mail: saniabm@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Considerado uma epidemia, o tabagismo tem sido responsável por cerca de 

cinco milhões de mortes a cada ano. Por esse motivo, várias decisões têm sido tomadas com o 

objetivo de diminuir a prevalência de fumantes, bem como mortalidade e morbidade por doenças 

relacionadas. Contudo, o número de tabagistas ainda é grande, devido a muitas barreiras para a 

diminuição da prevalência, como: escolaridade, condições socioeconômicas e intensidade de 

dependência à nicotina são algumas das condições associadas com maior prevalência do 

tabagismo e com a dificuldade de interrupção da dependência. No país existem poucos serviços 

públicos especializados no tratamento do fumante, e dados sobre o perfil dos usuários que 

frequentam esses serviços são escassos. O Piauí segue essa tendência de escassez de tratamento 

e informação. Tendo em vista que o conhecimento do público-alvo é essencial para a estruturação 

das ações, de forma a atender as necessidades específicas dessa população. OBJETIVOS: O 

objetivo do estudo foi avaliar os usuários atendidos no serviço de tratamento do tabagismo do 

Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e outras Drogas – CAPS AD de Picos-PI, no período 

entre 2010 e 2012, de acordo com a escolaridade, condição socioeconômica e características da 

dependência à nicotina. METODOLOGIA: Foram analisados dados coletados durante a 

avaliação para a admissão no tratamento de cessação do tabagismo, como variáveis demográficas, 

grau de dependência à nicotina e comorbidades, que foram avaliados em 229 tabagistas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Avaliando os dados, 83% dos fumantes eram do sexo 

masculino, com idade média entre 18 ± 45 anos. Mais da metade dos fumantes (71%) não havia 

concluído o ensino fundamental, e 68% tinham renda mensal menor que dois salários mínimos. 

O grau de dependência foi elevado em 56%, médio em 19% e baixo em 25%. Embora 95% dos 

pacientes apresentassem comorbidades, apenas 25% foram encaminhados ao programa por o 

médico. Mais da metade (69%) tinha feito pelo menos uma tentativa de interrupção, 89% sem um 

tratamento estruturado. CONCLUSÃO: O que se conclui é que os fumantes que procuraram 

auxílio para cessar o tabagismo apresentaram desvantagem social, dependência alta à nicotina e 

tentativas anteriores de cessação sem tratamento estruturado. Portanto, a intervenção para o 

controle do tabagismo deve contemplar as características gerais dos fumantes nos serviços 

públicos para que seja eficaz. 
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PROJETO DE EXTENSÃO CONVERSANDO COM ADOLESCENTES SOBRE OS 

EFEITOS NOCIVOS DAS DROGAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Mariane Menezes Melo; Davi Rodrigues de Souza; Jade Maria Albuquerque de Oliveira; Eliany 

Nazaré Oliveira.  

 

Eixo: Saúde mental comunitária  

Apresentação: Oral  

E-mail: mariane_180@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e 

constitui um grave problema de saúde pública, com sérias consequências pessoais e sociais no 

futuro dos jovens e de toda a sociedade. A Extensão Universitária permite identificar 

vulnerabilidades de determinada área, e atuar de forma a minimizá-las. Uma maneira de retornar 

para a sociedade aquilo que, de certo modo, retira-se dela. O Projeto de Proteção de Jovens em 

Território Vulnerável – PROTEJO, instituído pelo governo federal em 2007 e implantado em 

Sobral – CE em 2011, visa prestar assistência à jovens em situação de vulnerabilidade social, 

tendo como foco a formação cidadã por meio de atividades culturais, desportivas e educacionais. 

Ao passo que o uso abusivo de drogas é considerado um problema social, demanda políticas 

públicas eficientes com ações contextualizadas aos objetivos da sociedade. Nessa perspectiva, os 

adolescentes precisam ser orientados quanto às consequências das drogas no organismo e na vida. 

E a Universidade, através da extensão, contribui de forma positiva nesse quadro. OBJETIVOS: 

Relatar a experiência de acadêmicos do curso de graduação em enfermagem no Projeto de 

Extensão Conversando com Adolescentes sobre os Efeitos Nocivos das Drogas. 

METODOLOGIA: Relato de experiência ocorrido no PROTEJO (Projeto de Proteção de Jovens 

em Território Vulnerável) na cidade de Sobral – CE, de agosto a dezembro de 2012. Tendo como 

sujeitos, jovens com idade entre 15 a 24 anos. O método utilizado para intermediar a discussão 

com os sujeitos foi através de rodas de conversas, nas quais se discutia sobre determinada droga 

a cada encontro, dentre elas: o álcool, o tabaco, a maconha, o crack e drogas inalantes. Os 

encontros aconteciam quinzenalmente. Tinha-se por base as cartilhas da Secretaria Nacional 

Antidrogas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A relação entre os setores de educação e de saúde 

pode ser aprimorada numa perspectiva de proporcionar melhor qualidade de vida. O elo entre 

saúde e educação é visto como potencializador e fundamental. Assim, o Projeto de Extensão 

Conversando com Adolescentes sobre os Efeitos Nocivos das Drogas possibilitou reconhecer uma 

fragilidade encontrada entre os adolescentes que, embora seja bastante discutida, ainda apresenta 

lacunas na forma de abordagem prática de tal fenômeno. A prevenção ao uso de drogas pode ser 

facilitada pela presença de fatores protetores na vida do indivíduo, sendo os mais importantes, 

estrutura familiar e disponibilidade de informações acerca da dependência e suas consequências, 

além de estabelecimento de perspectivas de futuro e religiosidade. Assim, a partir da vivência no 

projeto, percebeu-se a importância da extensão universitária na identificação de agravos e 

tentativa de resolução destes. CONCLUSÃO: O conhecimento e o diálogo conscientizam na 

escolha do uso de drogas, influenciando o grupo onde esses jovens estão inseridos, na redução de 

danos, na sua educação e na busca pela qualidade de vida, visando a pacificação social e 

fortalecimento da cidadania. 
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HISTÓRICO DO COMÉRCIO E CONSUMO DO CRACK NO BRASIL 

 

Caroline Neves Sá; Israel Coutinho Sampaio Lima; Heliane dos Santos Silva Brito; Olinda 

Thiscyara Pessoa Oliveira. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Oral 

E-mail: carolinesa@live.com 

 

INTRODUÇÃO: A humanidade é acompanhada desde seu desenvolvimento histórico pelo uso 

das substâncias psicoativas. As drogas eram usadas em rituais religiosos e místicos, constituindo 

um fenômeno cultural de cada sociedade. No entanto, cada localidade possuía características 

comuns referentes ao uso, tais como a busca pelo prazer, o alívio da dor ou o escape para o 

sofrimento psíquico. A partir de tais premissas, o uso inadvertido das drogas aumentam a cada 

ano. Foi na década de 80 que a cocaína ganhou visibilidade, sendo considerada a droga da elite. 

Nos anos 90 surge o crack, obtido através do aquecimento de uma mistura de cocaína, bicarbonato 

de sódio e água. O crack tornou-se popular e acessível às grandes massas da sociedade. 

OBJETIVOS: Identificar e analisar na literatura existente o histórico do comercio, acessibilidade 

e consumo do crack no Brasil. METODOLOGIA: Trata-se de uma Revisão Bibliográfica 

Sistemática, onde foi realizada uma busca nos bancos de dados online: Scielo e Google 

Acadêmico; com o intuído de complementar os dados, utilizou-se manuais do Ministério da Saúde 

e livros. Foram incluídas as pesquisas científicas dos últimos doze anos (2000 a 2012), em língua 

portuguesa, perfazendo um total de dezesseis manuscritos. Os dados foram organizados e 

sintetizados para melhor analise, deste modo, foi criada duas categoria, denominada: origem 

química e histórica da drogadição; e estratégias de comercio, acessibilidade e consumo do crack. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos descrevem que, o consumo de substâncias 

psicoativas vem crescendo de forma significativa, em idade cada vez mais precoce. A 

Organização Mundial de Saúde, infere em suas pesquisas, que no Brasil existam 3% de usuários 

de crack, o que implicaria em cerca de 6 milhões de pessoas. Os dados mostram, que entre os 

municípios pesquisados até o momento, 89,4% referiram enfrentar problemas com a circulação 

de drogas em seu território, 6,8% dos municípios indicaram o crack como a droga predominante, 

22,9% inferiram outras drogas. A rota do tráfico é feita entre os países da América Latina e África, 

trafico este organizado por um chefe e subcategorias. CONCLUSÃO: O histórico do comercio, 

consumo, monofatura do crack e outras drogas não é uma problemática contemporânea, uma vez 

que, advêm desde as décadas de 80 e 90. O arcabouço que envolve as estratégias ludibrie dos 

efeitos prazerosos do crack, se propaga e é intensificada, na sua grande maioria pela influência de 

algum membro próximo do possível usuário, desde: amigos, familiares e a própria cultura. 

Contudo, espera-se que mais estudos possam surgir, objetivando conhecer a realidade vivenciada 

pelo usuário de crack, frente à internação, ao uso de crack e outras drogas e dependência gerada 

pela inutilidade e desgaste do “ser” pessoa individual completo e holístico. 
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O AGENTE DE SAÚDE COMO PEÇA FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE 

INFORMAÇÃO E ACOLHIMENTO ACERCA DA SAÚDE MENTAL NA 

COMUNIDADE 

 

Dayana Storel Bezerra de Moura; Maycon Guimarães Santos; Cláudio Soares Brito Neto. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Oral 

E-mail: ma1987ycon@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente resumo tem por objetivo relatar a experiência de estágio da 

disciplina de psicologia comunitária realizado por um grupo de estudantes do sexto período de 

psicologia, realizado junto ao ESF (Estratégia de saúde da Família) no município de Timon-Ma, 

onde nós estudantes tivemos a oportunidade de observar como a demanda de saúde mental da 

comunidade chega ao posto de saúde e como é feito a atendimento ao indivíduo acometido por 

tal demanda. OBJETIVOS: Buscamos verificar como os portadores de uma enfermidade mental 

se encontravam e verificar como e quem era a principal fonte de informação e articulação de 

forma direta ou indireta às redes de atendimento, dede a consulta no posto de saúde até a chegada 

às redes de assistência, sobretudo os CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). 

METODOLOGIA: O trabalho do grupo foi pautado em visitas domiciliares acompanhados de 

um agente de saúde, e observação na unidade de saúde da demanda de saúde mental que o mesmo 

recebia. Durante o período de estágio foi observado que o agente de saúde na comunidade, era o 

principal articulador dos serviços e atendimentos recebidos pelos que precisavam de um 

atendimento e tratamento acerca de implicações de base da saúde mental. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Observamos que o portador de uma doença mental na maioria das vezes não 

recebia atendimento e nem a medicação a qual precisava não por não existir um médico no posto 

de saúde, mas muitas vezes por desinformação e incredibilidade no potencial do portador de 

transtorno mental. Observamos também na prática que o agente de saúde realizava desde as visitas 

domiciliares inerentes ao cargo, um trabalho de conscientização e quebra de estigmas acerca da 

doença mental, atuando em uma situação onde a família se via abandonada por não conhecer as 

redes de assistência e a forma de articulação das mesmas, com isso muitos doentes viviam 

confinados em casa sem vida social participativa, sendo que a grande maioria, percebemos que 

tinha plenas condições de viver em sociedade, desde que usufruíssem das redes de assistência ao 

doente mental juntamente com o tratamento medicamentoso, em diversos casos observados vimos 

que o agente de saúde era o principal facilitador da vida daqueles que conviviam com tal tipo de 

problemática bem como de seus familiares. CONCLUSÃO: Ao final do nosso estágio 

constatamos a importância do agente de saúde como ator participativo no processo de acolhimento 

à comunidade, realizando na grande maioria das vezes muito mais do que seu dever como 

profissional, passando à esfera de humanização e sensibilização com os problemas emergentes na 

saúde da comunidade. 
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DELINEAMENTO DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS 

 

Israel Coutinho Sampaio Lima; André Marques Martins; Marhesca Carolyne de Miranda Barros; 

Fabiane Jesus Silva. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Oral 

E-mail: is-coutinho@live.com 

 

INTRODUÇÃO: As emergências psiquiátricas podem ser caracterizadas como uma condição 

em que há um distúrbio de pensamento, emoções ou comportamento, na qual um atendimento 

médico se faz necessário imediatamente, tendo como objetivo evitar maiores prejuízos à saúde 

psíquica, física e social do indivíduo ou eliminar possíveis riscos à sua vida e de outrem. Devendo 

levar em consideração o aumento da população que busca ajuda dos profissionais nestes serviços, 

a disponibilidade de recursos dentro das unidades, sendo muitas vezes difícil realizar um 

diagnóstico nos serviços de urgência e emergência, daí a necessidade de se conhecer que tipo de 

clientela os serviços de Pronto Atendimento estão atendendo. OBJETIVOS: Identificar e analisar 

o delineamento das urgências e emergências psiquiátricas atendidas em serviços de urgência e 

emergência hospitalar. METODOLOGIA: Trata-se de uma Revisão de Literatura Sistemática. 

Para a seleção dos estudos, realizou-se um levantamento de dados no SCIELO e LILACS. Onde 

foram inclusas as pesquisas científicas dos últimos nove anos (2003 a 2012), em língua 

portuguesa, inglesa e espanhola, perfazendo um total de oito artigos, sendo utilizados também 

livros e manuais do Ministério da Saúde. Após leitura exploratória, selecionaram-se quatro artigos 

para fazer parte do corpúsculo de análise e discussão dos dados. Posteriormente, foi realizada uma 

leitura crítica, reflexiva e de síntese, o que possibilitou a discussão dos dados encontrados. Os 

mesmos foram tratados descritivamente e quantitativamente através de percentuais, onde se 

construiu quadros e tabelas, para melhor análise e discussão dos achados desvelados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentro dos estudos cerca 75%, houve a prevalência de 

homens atendidos nos serviços de urgência psiquiátrica. Quanto à faixa etária, 75% das pesquisas 

apresentaram conformidade sobre a idade média, girando em torno de 37 a 39 anos. Em que 67% 

foram atendidos pela primeira vez e 32% eram consultas de retorno. Os diagnósticos mais 

relevantes encontrados nos serviços de urgência e emergência foram: a esquizofrenia, transtorno 

esquizotípico delirante, psicoses, transtornos de comportamento em decorrência do uso de álcool 

e outras substâncias, transtorno de humor afetivo, transtorno neurótico relacionado ao estresse e 

somatoforme, transtorno de personalidade e retardo mental. CONCLUSÃO: Necessitamos 

conhecer a fundo, a real situação dos serviços de atenção às urgências e emergências psiquiátricas, 

para que assim, possamos compreender e inferir na efetividade, eficiência e eficácia dos serviços 

extra-hospitalares, os quais dão suporte ao extinto modelo manicomial. Já que, o alto índice de 

consultas de retorno evidenciado na pesquisa, demonstra que pode estar havendo falhas na 

condução e manejo dos casos frente às demais redes de atenção à saúde mental. 
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AGRESSÕES SOFRIDAS POR PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ATUAM 

NA URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL MUNICIPAL DE TERESINA-PI 

 

Lília Andréa Silva Costa; Cynthia de Sousa Almeida; Ariana Samanta Rodrigues Holanda; Kássia 

Karoline Barros Fortes; Millena Daniella Soares Quixabeira Santos; Tatiana Costa Almeida; 

Adélia Dalva da Silva Oliveira. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Oral 

E-mail: myllena_10@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A violência é um problema social e de saúde pública que afeta a qualidade de 

vida, sendo considerado um fenômeno mundial que independe de raça, idade, condição 

socioeconômica, educação, religião, orientação sexual ou local de trabalho, atravessando 

fronteiras. A violência institucional é a que ocorre no ambiente onde a prática profissional é 

exercida. OBJETIVOS: O estudo tem como objetivo descrever as situações de violência 

vivenciadas por profissionais de enfermagem em um setor de urgência/emergência e discutir a 

atitude que estes profissionais têm em relação às agressões sofridas. METODOLOGIA: Esta 

pesquisa é de caráter descritivo com abordagem qualitativa. O estudo foi realizado no setor de 

urgência/emergência de um hospital municipal de Teresina, antes da execução do estudo o projeto 

de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santo Agostinho onde 

foi aprovado sob o protocolo nº 221/09. Participaram da pesquisa, 08 (oito) profissionais de 

enfermagem entre eles enfermeiros, técnicos e auxiliares que atuam nos serviços diurnos do 

hospital. Foi utilizado para produção de dados um roteiro de entrevista semi-estruturada dividida 

em duas partes: a primeira com questões para a caracterização dos sujeitos e a segunda com 

perguntas relacionadas ao tema. As falas dos sujeitos foram gravadas em MP4 e transcritas na 

íntegra. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise de dados se deu a partir das 3 (três) 

categorias que emergiram dos discursos dos sujeitos: agressão verbal reconhecida como situação 

de violência, violência relacionada ao atendimento e atitudes dos profissionais diante da violência. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a agressão verbal é a mais vivenciada pelos profissionais de 

enfermagem, que os motivos apontados como fator desencadeante de agressão foi a espera 

excessiva pelo atendimento e a incompreensão do paciente em relação à prioridade do 

atendimento e que em muitas situações de violência os profissionais de enfermagem não 

denunciam ou prestam qualquer ocorrência do acontecido por medo de outras agressões, por 

acharem que essa violência, especialmente a verbal é rotineira e por não acreditar que medidas 

mais coercitivas sejam realizadas contra o agressor. 
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VÍNCULO COMO DISPOSITIVO DO CUIDADO: RELAÇÃO USUÁRIO E 

TRABALHADOR DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO DE PROJETOS TERAPÊUTICOS 
 

Rochelle de Arruda Moura; Clarissa Freitas de Andrade; Paula Herbster Nogueira Andrade; 

Camila Augusta de Oliveira Sá; Diego Muniz Pinto; Sylvia Cavalcante.  

 

Eixo: Saúde mental comunitária  

Apresentação: Oral  

E-mail: rochellearruda@yahoo.com.br  

 

INTRODUÇÃO: O modelo vigente de saúde mental o qual o Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) se estabelece como um equipamento de atenção a saúde mental aos portadores de 

transtornos severos e persistentes, pautado na atenção psicossocial, nos fornece ferramentas de 

atuação capazes de edificar um cuidado interdisciplinar para ampliação da autonomia do sujeito. 

Dentre as ferramentas, temos: projeto terapêutico singular, visita domiciliar, atendimento em 

grupo, oficinas, passeios, atendimento individual e matriciamento. Para a efetivação dessas 

ferramentas é necessário o uso das tecnologias relacionais em saúde, proporcionando a construção 

e concretude de projetos terapêuticos em serviços substitutivos (Centro de Atenção Psicossocial). 

OBJETIVOS: O estudo objetiva relatar a experiência da equipe de saúde mental na utilização 

das tecnologias relacionais em saúde, com ênfase no vínculo, para a concretude e construção dos 

projetos terapêuticos dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS Geral) de 

Maracanaú-Ce. METODOLOGIA: A metodologia escolhida pautou-se na abordagem 

qualitativa do tipo estudo de caso. Participaram do estudo onze (11) mulheres que frequentam o 

Grupo de Mulheres desse serviço, semanalmente. Em quatro das sessões, dos meses de novembro 

e dezembro de 2012, foram trabalhados os seguintes temas: relação terapeuta e usuário; vínculo; 

projeto terapêutico e fragilidades e potencialidades do tratamento. Os materiais coletados nas 

sessões foram gravados, transcritos e analisados conforme a proposta de análise de Bardin. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Percebeu-se que o vínculo existente entre o trabalhador de 

referência com o usuário é uma importante ferramenta na construção do projeto terapêutico, 

quando esta relação é pautada no respeito, na confiança e na co-responsabilização entre ambos. 

Nota-se que a criação ou manutenção do vínculo entre os trabalhadores de saúde e os usuários é 

um recurso importante para a construção, adesão, co-responsabilização e continuidade do projeto 

terapêutico. Porém, existem procedimentos e atitudes que podem romper essa relação e prejudicar 

toda a terapêutica, como a rotatividade de profissionais no serviço, o desrespeito e a desatenção. 

CONCLUSÃO: Conclui que o serviço observado estrutura - se na construção de uma rede de 

cuidado em saúde mental, ancorada na relação vincular entre seus participantes, possibilitando 

apesar dos entraves do serviço uma atenção humanizada e resolutiva. 
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DEPENDÊNCIA QUÍMICA E QUESTÕES POLITÍCAS QUE ENVOLVEM O USO DE 

CRACK E OUTRAS DROGAS 

 

Israel Coutinho Sampaio Lima; André Marques Martins; Laryssa Silva da Fonseca. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Oral 

E-mail: is-coutinho@live.com 

 

INTRODUÇÃO: Historicamente, o uso compulsivo e dependente de drogas teve início nos anos 

60, sendo que a história do crack está ligada diretamente com a da cocaína. Nesta época eram 

grandemente consumidas por grupos de amigos como sendo um ato recreativo, porém, a cocaína 

tinha um valor superior às demais drogas, sendo reportada como “a droga dos ricos”. Durante 

esses anos houve um aumento alarmante no uso do crack, especialmente por pessoas de baixa 

renda nas zonas urbanas, contribuindo ainda mais para agravar a violência frente ao uso das 

drogas e aos problemas sanitários e sociais. OBJETIVOS: Analisar e identificar quais problemas 

a dependência química gera no usuário de crack e como as políticas públicas vem tratando esta 

questão na atualidade. METODOLOGIA: Trata-se de uma Revisão Bibliográfica Sistemática, 

em que foi realizada uma busca nos bancos de dados online: Scielo e Google Acadêmico, com o 

intuído de complementar os dados, utilizou-se manuais do Ministério da Saúde e livros. Foram 

incluídas as pesquisas científicas dos últimos dez anos (2002 a 2012), em língua portuguesa, 

perfazendo um total de vinte e três manuscritos. Os artigos selecionados foram analisados e 

classificados sistematicamente de acordo com a temática abordados. Deste modo, foi criada duas 

categoria, objetivando a análise e discussão dos dados desvelados nas pesquisas selecionadas, 

denominadas: problemas advindos da dependência de crack e outras drogas; e políticas públicas 

de atenção à prevenção, controle e reabilitação do uso de drogas. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os dados obtidos nos artigos e demais produções literárias, demonstraram que a 

dependência das drogas causa desde cedo à desestruturação do indivíduo que faz o uso desta 

substância. Entre os usuários predominam os com baixa escolaridade e poder financeiro. Outro 

problema observado é o risco de morte, em decorrência da violência, ou pela aquisição de uma 

infecção pelo HIV, Hepatite B e C, entre outros agentes. Frente às políticas públicas, atualmente 

no cenário brasileiro se busca alternativas e maneiras de combater e tratar os dependentes 

químicos. CONCLUSÃO: A dependência das drogas principalmente no uso de crack predispõe 

ao risco iminente de vida, tanto para aquisição de doenças infecciosas, psíquicas e de ordem física. 

Atualmente, a grande questão está na efetivação da legalização ou não da internação compulsória 

em todo território nacional. 
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A IMPORTÂNCIA DA ESCUTA E DO TRABALHO EM GRUPO NA VIVÊNCIA DOS 

USUÁRIOS DE UM CAPS 

 

Maycon Guimarães Santos; Dayana Storel Bezerra de Moura; Cláudio Soares Brito Neto; Zunália 

De Jesus Lira. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Oral 

E-mail: dayanastorell@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Este resumo tem por objetivo relatar a experiência de estágio no CAPS (Centro 

de Atenção Psicossocial) II, localizado na zona norte de Teresina PI, onde tivemos a oportunidade 

de vivenciar a dinâmica de funcionamento do mesmo, realizando um trabalho de escuta, de 

participação e de elaboração de atividades juntamente com funcionários e os usuários. 

OBJETIVOS: Observar como funciona o atendimento aos usuários de um CAPS. Procurar 

conhecer um pouco mais sobre a subjetividade e vida desses usuários, sem contudo nos apegar ao 

diagnóstico psicopatológico. Desenvolver atividades que oportunizem interação e motivação, e 

que isso possa auxiliar em um acolhimento mais empático. METODOLOGIA: O estágio 

curricular foi de trinta e seis horas distribuídas em doze dias. Participamos de grupos de 

convivência, com a realização de atividades de pintura e artesanato. Oferecemos uma escuta 

individual, quando éramos procurados pelos usuários, e em grupo, quando realizávamos rodas de 

conversa sobre diversos temas da atualidade e sobre atividades que os mesmos gostariam que 

acontecessem. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observamos que a reforma psiquiátrica foi 

uma conquista no contexto da saúde mental do indivíduo, que antes se via sendo institucionalizado 

e hoje vive em um ambiente onde não há a prática de internação em leitos como havia antigamente 

nos extintos manicômios. Observamos também que, por meio de relatos de alguns que passaram 

por hospitais psiquiátricos, as mudanças e benefícios que os CAPS têm proporcionado a eles, com 

o trabalho pautado no princípio de que todos podem produzir e viver em sociedade. O CAPS II 

se configura num espaço onde os usuários podem compartilhar suas angústias, seus sentimentos 

e a partir de um trabalho de escuta e acolhimento com atividades interativas e produtivas, que eles 

destacam como sendo as horas do dia que mais lhe causam prazer. Essa foi uma prática que mais 

os faltou quando a reforma psiquiátrica ainda não se caracterizava como um aspecto mais humano. 

CONCLUSÃO: O processo de escuta é a forma mais efetiva de acolhimento e conquista de 

confiança. Esses são fatores de estrita importância e acolhimento no processo de socialização e 

melhoria parcial do quadro de adoecimento dos usuários, fortalecida pelo desenvolvimento de 

trabalhos realizados em grupos, pela importância de ser um momento de interação social maior e 

de troca de experiências. 
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INTRODUÇÃO: O uso de drogas tanto licita quanto ilícitas, vem crescendo ao longo dos anos 

e, é hoje, um dos grandes problemas de saúde pública mundial. O consumo excessivo de álcool e 

de outras drogas tornou-se importante fator de risco para determinadas morbimortalidades, 

refletindo em incapacidade para atividades e em menor tempo de vida para os seus usuários. O 

uso dessas substâncias acarreta implicações legais e danos de ordem física, mental e social. Os 

enfermeiros são os profissionais que manter maior contato com os usuários dos serviços de saúde 

e, por isso, tem grande potencial para reconhecer os problemas relacionados ao uso de drogas e 

desenvolver ações assistenciais. OBJETIVOS: Identificar o papel da enfermagem, destacando 

suas ações frente aos usuários de álcool e outras drogas. METODOLOGIA: Estudo do tipo 

bibliográfico. Após a definição do tema foi feita uma busca em bases de dados virtuais em saúde 

como LILACS, SCIELO e BDENF, no período de 2009 a 2013. Para melhor desenvolvimento do 

estudo foram selecionados 10 artigos em língua portuguesa, utilizou-se também um livro e uma 

revista impressa que abordassem a atuação do enfermeiro na assistência aos usuários dos diversos 

tipos de drogas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na assistência aos usuários de álcool e outras 

drogas, o poder de observação do enfermeiro permite a esse profissional a identificação dos 

problemas, a partir daí lhe é possível desenvolver um plano de assistência e realizar intervenções 

tais como educação, aconselhamento, atendimentos individualizados e personalizados para 

pacientes que apresentem uso abusivo ou a dependência de alguma substancia psicoativas. O 

enfermeiro tem um papel de facilitador, não apenas da entrada do paciente no tratamento, como 

também de sua permanência no mesmo. A consulta de enfermagem é destacada por alguns autores 

como a principal forma de aproximação do paciente e do estabelecimento de um vincula entre ele 

e o profissional. No primeiro contato ao usuário de droga, o enfermeiro identifica as atividades 

desenvolvidas por estes profissionais no atendimento, bem como as estratégias de cuidados de 

enfermagem aplicadas a eles. O enfermeiro é o profissional adequado para acolher o usuário, pois, 

tem como foco de seu trabalho o cuidado nos diferentes ciclos da vida, tem um compromisso 

intransferível com a assistência destes jovens. CONCLUSÃO: A atenção ao usuário de álcool e 

outras drogas requerem qualificação e treinamento dos profissionais para que sejam capazes de 

identificar os problemas e realizar a intervenção de modo a aperfeiçoar a recuperação do paciente, 

procurando estratégias para a manutenção da abstinência do usuário, oferecendo condições para 

prevenção à recaída, amenizando seu sofrimento e promovendo seu bem estar. Estudos 

evidenciam que os fatores sociais, econômicos, familiares, políticos, a equipe multiprofissional 

deve ser envolvida bem como o próprio usuário deve ser levado em consideração pelo enfermeiro, 

que deve incluir os familiares na assistência. 
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INTRODUÇÃO: No Brasil, a terapia de grupo em diferentes abordagens é praticada por grande 

número de profissionais de áreas diversas. O trabalho com grupos se constitui um dos principais 

recursos terapêuticos nos mais diferentes contextos de assistência à saúde e, mais 

especificamente, no campo da saúde mental. Esse pilar surge em grande parte, das idéias do 

paradigma psicossocial aflorado a partir da reforma psiquiátrica, tendo por foco a (re)socialização 

do indivíduo em sofrimento psíquico. Sabe-se que o público feminino é uma das principais 

demandas presentes nos Centro de Atenção Psicossociais (CAPS), demonstrando diferentes 

inquietações sendo as mais comuns; nas relações conjugais, diminuição da qualidade de vida, 

dependência de benzodiazepínicos, isolamento social, baixa auto- estima produzindo assim 

incapacidade de gestão da vida. OBJETIVOS: O trabalho tem como objetivo analisar as 

experiências de vida das mulheres em sofrimento psíquico, buscando os sentidos e significados 

relacionados às dificuldades/facilidades e o enfrentamento do cotidiano e os sentimentos 

expressos durante sua participação em grupo terapêutico de um CAPS geral do Município de 

Maracanaú /Ceará. METODOLOGIA: A metodologia escolhida pautou-se na abordagem 

qualitativa, dentro de uma perspectiva crítico-analítica, por trazer a possibilidade de compreensão 

do fenômeno social e suas relações no contexto investigado. Participavam 15 mulheres desse 

grupo e os encontros aconteciam semanalmente, sendo utilizados: grupo focal, colagens, 

verbalização de suas histórias de vida. A análise dos dados pautou-se na hermenêutica de 

Gadamer. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Obteve-se como resultados ao final dos encontros 

a construção de 15 álbuns de histórias de vida que demonstraram nas suas convergências; períodos 

de infância sócio econômico difícil, com agressões físicas dos pais e irmãos mais velhos; na 

adolescência o primeiro namorado foi marco de desilusão amorosa, edificando na vida adulta 

mulheres economicamente dependentes dos cônjuges além de violência física e emocional. 

Percebeu-se que esse trabalho narrativo e de construção de histórias de vidas, que antes era 

individual e passou a ser coletivo, trouxe para as participantes uma resignificação das suas 

vivências, possibilitando melhora de sinais e sintomas de suas patologias, melhor equilíbrio para 

resoluções de problemas pessoais, melhoramento na gestão de vida, gerando desta forma um 

aumento na autonomia de vida. CONCLUSÃO: Concluiu-se que as narrativas produzidas no 

processo grupal e concretizadas através da construção dos álbuns, tornou-se ferramenta edificante 

no atendimento do grupo. Gerando prazer em estar no ambiente grupal, ampliando para o 

terapeuta as possibilidades de conhecimento das dinâmicas vivências das participantes 

possibilitando um melhor planejamento do plano terapêutico do referido grupo. 
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INTRODUÇÃO: A dependência química é um problema de saúde em âmbito mundial, uma 

doença que deve ser tratada com programas de prevenção e de tratamento que visem seu controle 

e a reintegração do dependente químico à vida em sociedade.Com a provação da Lei nº. 

10.216/2001, a Reforma Sanitária vem buscando um novo trato em relação às pessoas que sofrem 

transtornos mentais. Nesse sentido, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPSad, 

da Regional V, localizado no bairro Maraponga, em Fortaleza, configura-se como uma Unidade 

de saúde especializada, dentro das diretrizes determinadas pelo Ministério da Saúde e 

implementada pela Prefeitura de Fortaleza, apresentando-se como referência na rede de saúde 

mental. O CAPSad almeja o tratamento de pacientes com transtornos decorrentes do uso e 

dependência de substâncias psicoativas: álcool e outras drogas, buscando a reinserção social e o 

fortalecimento dos laços sociais e familiares dos usuários. OBJETIVOS: Diante do exposto, 

objetiva-se nesse trabalho compreender como o CAPSad da regional V configura-se, elencando 

alguns desafios enfrentados na sua dinâmica institucional. METODOLOGIA: Buscou-se 

apropriar de leituras no que tange à saúde mental e, em especial, o processo de desospitalização 

que começou com a reforma sanitária, e, somando-se a pesquisa bibliográfica, utilizou-se da 

aplicação de uma entrevista semi-estruturada com o coordenador da Instituição. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Observou-se, através das informações fornecidas pelo coordenador da 

Instituição, que há dificuldade em firmar à concepção dos serviços oferecidos pelo CAPSad da 

regional V como modelo que foge as internações, haja vista que os serviços oferecidos por esse 

deve ser substitutivos e não complementar ao hospital psiquiátrico; nota-se que é difícil 

estabelecer o vínculo entre profissional e o usuário, tendo em vista que, por não haver concursos 

públicos, é frequente a rotatividade dos profissionais; como o CAPSad da regional V utiliza-se 

do tratamento do paciente em liberdade, é recorrente o afastamento e a não participação de alguns 

usuários nos serviços ofertados, o que dificulta o processo de tratamento e a aproximação com o 

usuário; a instituição funciona somente no período manhã e tarde, mas foi citado que há procura 

pelos serviços à noite, e que, quando não é oferecido o atendimento de imediato, muitos acabam 

desistindo de buscar o tratamento; para tanto, o processo de reinserção social e atenção integral é 

afetado e frágil em sua efetivação. CONCLUSÃO: Diante da presente pesquisa, pode-se inferir 

que o maior desafio quanto aos transtorno mentais ocasionados por substâncias psicoativas está 

relacionado ao processo de desospitalização. E, em particular, no CAPSad, da Regional V, 

localizado no bairro Maraponga, em Fortaleza, destaca-se os desafios de caráter estrutural, como 

a rotatividade dos profissionais, dificultando o vínculo com o usuário, além da necessidade de um 

CAPS tipo 3, ou seja, 24 horas, tendo em vista a procura, por parte dos usuário, no período 

noturno. 
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INTRODUÇÃO: O consumo de crack, assim como outras drogas, é um grave problema que a 

sociedade vêm enfrentando. Esta droga, presente nos principais centros urbanos do país, faz de 

seus usuários uma ameaça para a sociedade, pelo seu alto poder de dependência e destruição. Os 

efeitos imediatos incluem sintomas como euforia, agitação, prazer, irritabilidade, alterações da 

percepção e do pensamento, assim como alterações cardiovasculares e motoras, como taquicardia 

e tremores. Assim, identificamos a necessidade de buscar subsídios que permitam aprofundar o 

conhecimento produzido a cerca do crack. Com o intuito de facilitar o conhecimento da temática 

e conhecendo os aspectos que já foram abordados. OBJETIVOS: Caracterizar os artigos 

relacionados ao Crack no Brasil e observar nos artigos científicos o que vêm sendo produzido em 

relação ao Crack no Brasil. METODOLOGIA: Optou-se por uma revisão sistemática, utilizando 

o LILACS como base de dados, a chave de busca foi a palavra: Crack. Utilizaram-se artigos na 

íntegra, publicados em língua portuguesa, de estudos nacionais. Como critérios de exclusão: os 

estudos estrangeiros; resumos, sem disponibilidade do texto na íntegra; e publicados em anos 

anteriores a 2007. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Inicialmente foram encontrados 240 

resultados que submetidos aos critérios de inclusão e exclusão, restou uma amostra final de 11 

publicações, cujas foram analisadas por meio de um quadro de dados desenvolvido. Os estudos 

foram desenvolvidos no Sudeste e Sul do país; apresentando maior número de artigos publicados 

em 2011 sendo a Revista de Saúde Pública e Revista Ciência e Saúde Coletiva foram as que 

obtiveram mais publicações. A abordagem metodológica foi bem diversificada, porém o tipo 

qualitativo foi o que predominou. Quanto aos temas abordados, foram bem diversificados, 

falavam sobre o consumo, as políticas públicas de combate, o perfil dos ex-usuários, os efeitos 

do uso contínuo e/ou abstinência; o atendimento pelos CAPS, os problemas associados ao uso, a 

evolução do consumo, os circuitos percorridos pelos usuários, a relação com a criminalidade, 

entretanto notou-se a necessidade de conhecer o perfil dos usuários pela maioria dos autores. 

CONCLUSÃO: Esse estudo baseado no conhecimento produzido a cerca do crack representa um 

desafio a ser enfrentado no dia a dia, tanto por aqueles que vivenciam a situação quanto para os 

usuários. Serve também de incentivo para os setores governamentais, de forma que providenciem 

medidas de saúde de prevenção e enfrentamento desse problema. 
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INTRODUÇÃO: As substâncias psicoativas (SPAs) são conceituadas como drogas que alteram 

o comportamento, a consciência, o humor e a cognição, agindo no sistema nervoso central. 

Quando utilizadas para produzir emoções e sensações gratificantes, muitas vezes distintas de seus 

efeitos, as SPAs surgem como aliviadores das adversidades psíquicas, embora não atuem nas 

causas nem conduzam os usuários em seus pensamentos e no gerenciamento de seus anseios. As 

SPAs mais usadas são: maconha, cocaína, crack, anfetaminas, ecstasy, álcool e tabaco. São 

substâncias com efeitos estimulantes, alucinógenas que penetram com rapidez nos tecidos 

pulmonares, atingindo facilmente o coração e depois o cérebro. OBJETIVOS: Este estudo 

objetivou conhecer a prevalência do uso de SPAs entre estudantes de Enfermagem de uma 

instituição privada de ensino de Teresina-PI, ano de 2011. METODOLOGIA: Foi realizado um 

estudo exploratório, descritivo, transversal, com abordagem quantitativa. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Predominaram estudantes do sexo feminino (83,6%), na faixa etária de 20 a 24 

anos (51,4%), solteiros (85,0%) e 84,1% afirmaram ter uma religião. Quanto ao uso de 

substâncias, o álcool possuiu o maior uso na vida (82,2%), seguido de tabaco (29,0%) e inalantes 

(8,4%). O maior uso no ano e no mês foi observado para o álcool com 65,0% e 44,4%, 

respectivamente. O crescente consumo de SPAs é uma problemática que acarreta consequências 

devastadoras à sociedade, destacando-se seus impactos sociais e econômicos, que o caracterizam 

como importante problema de Saúde Pública, principalmente entre os jovens. Além disso, 

medidas de prevenção são eficazes somente quando baseadas na realidade do consumo, sendo 

importante a realização de pesquisas nos diversos segmentos da sociedade (SENAD, 2007). 

Segundo os dados divulgados no Relatório Mundial sobre Drogas, de 2007, da Organização das 

Nações Unidas (ONU), no Brasil, o crescimento do uso de cocaína, de 0,4% (em 2001) para 0,7% 

(em 2005), é considerado um número significativo, assim como o crescimento do uso de maconha. 

A maconha (Cannabis sativa) foi a droga ilícita que apresentou a maior taxa de uso nos últimos 

anos, tendo sua porcentagem de consumo aumentada de 1% (em 2001) para 2,6% (em 2005). A 

ONU atesta que esse crescimento é um espelho da banalidade do acesso às drogas no país. As 

anfetaminas também demonstraram aumento de uso na população brasileira, apresentando 

indicadores de prevalência semelhantes aos da América do Norte e da África. CONCLUSÃO: 

Conclui-se que houve uma elevada proporção de experimentação de SPAs entre estudantes de 

enfermagem, sobretudo no sexo masculino, entre 30 a 54 anos. Faz-se necessário implantar 

medidas de prevenção ao uso/abuso dessas substâncias por meio de programas destinados a estes 

alunos e a inclusão do tema nas disciplinas do curso. 
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INTRODUÇÃO: O adoecimento mental e o seu decorrente sofrimento psíquico ameaçam a 

integridade biopsicossocial e trazem danos severos ao contexto familiar dos doentes. Em muitos 

dos casos em que esses transtornos acometem a pessoa idosa, a escolha da família é a internação 

psiquiátrica, processo no qual a principal função do Enfermeiro é oferecer cuidados que visem à 

reintegração social e o bem-estar do idoso em sofrimento psíquico, o que nem sempre acontece 

da maneira adequada. OBJETIVOS: Relatar as percepções de acadêmicos de Enfermagem 

acerca da prática observada na ala geriátrica de um hospital psiquiátrico. METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, com abordagem qualitativa, acerca 

da percepção de acadêmicos de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí na participação 

no projeto de extensão intitulado: “Assistência de Enfermagem ao indivíduo em sofrimento 

psíquico”, realizado em um hospital psiquiátrico de Teresina-PI. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Através da vivência, percebeu-se que as internações de idosos no hospital ocorrem 

com muita frequência e, em quase todos os casos, são de longa permanência. Muitos idosos são 

abandonados pelos familiares, tendo esse importante vínculo interrompido. Cabe, então, 

unicamente aos profissionais da instituição oferecer cuidados que supram todas as necessidades 

humanas desses pacientes, o que nem sempre acontece da maneira adequada. Eis um quadro muito 

comum na ala geriátrica do hospital onde se desenvolveu o projeto: paciente delirante, 

incontinente e sem possibilidade de realizar autocuidado básico é encontrado agressivo, sujo, 

triste e contido ao leito. Outra percepção possível foi a de que na referida ala existe sobrecarga de 

trabalho para os profissionais, o que aumenta o desgaste físico e emocional dos mesmos e 

compromete a qualidade da atenção fornecida. Apesar da Reforma Psiquiátrica, que visa a 

desinstitucionalização e compreende transformações na atenção ao paciente psiquiátrico, a 

assistência oferecida aos idosos carrega traços dos antigos hospícios, onde os internos eram 

trancafiados, maltratados, abandonados e segregados da sociedade, o que traz prejuízo ao 

processo reflexivo de cuidar humanamente e respeitar o cliente. Visando desenvolver 

intervenções básicas humanizadas, os acadêmicos praticavam muito o relacionamento 

terapêutico, com conversa e escuta clínica e qualificada, por meio das quais se puderam perceber 

a insatisfação dos idosos e detectar as suas principais necessidades: ser ouvido, ter ocupação e ter 

motivos para querer se curar. CONCLUSÃO: Diante do exposto, percebe-se a necessidade da 

efetivação das Políticas Públicas em Saúde Mental, visando à adequação e humanização da 

assistência. Assim sendo, a capacitação específica dos profissionais torna-se indispensável para a 

qualidade do cuidado oferecido aos idosos com transtornos mentais, utilizando o relacionamento 

terapêutico como norteador das ações. Só assim haverá práticas humanizadas, de qualidade, éticas 

e que garantam o direito à dignidade humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

490 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

EXPERIÊNCIA DE ENFERMAGEM DIANTE DO RELATO DE UM PACIENTE COM 

ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE 

 

Leticia Rodrigues da Silva Aguiar; Michely Glenda Pereira da Silva; Raquel Vilanova Araujo. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Oral 

E-mail: leticiarodrigues.aguiar@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A esquizofrenia é um transtorno mental no qual o doente perde (total ou 

parcialmente) o contato com a realidade objetiva. Os pacientes com esta desordem psíquica 

costumam ver, ouvir e sentir sensações que não existem na realidade. Já a esquizofrenia paranóide 

é dominada por delírios relativamente estáveis, com frequência, paranóide, usualmente 

acompanhados por alucinações, particularmente da variedade auditiva e perturbações da 

percepção. OBJETIVOS: Descrever a experiência de acadêmicos de enfermagem diante de um 

relato do paciente com esquizofrenia paranoide. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência realizado por acadêmicos do 6° período de enfermagem que se encontrava em estágio 

da disciplina saúde mental, que ocorreu no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS SUL), na 

cidade de Teresina/PI. Com a supervisão e orientação do supervisor de estágio, com dois 

momentos: Primeiro: processo de enfermagem levantado à história do paciente e no segundo os 

dados foram coletados do prontuário para estudo do quadro clínico e sua evolução, sendo 

selecionado aleatoriamente. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Sendo do sexo masculino, 

admitido no CAPS SUL procedente de um Hospital Psiquiátrico, pois apresentava sintomas de 

agressividade e agitação, discurso desorganizado, descarga neuronal repetitiva, epilepsia, secura 

na boca, alucinações insônia e delírios. Vive com a mãe, os avôs maternos e dois primos. Possui 

antecedente pessoal mórbido (vivia no ambiente de conflito e intrigas, tinha pressão pra estudar, 

misturava substâncias psicoativas) e antecedentes psiquiátricos: mãe tem transtorno bipolar; tio 

com esquizofrenia simples. Possui vida social ativa, em casa faz uso de medicamento há mais de 

20 anos, como resperidona, clonazepam, carbamazepina e prometazina. Relatou não fazer uso de 

substâncias psicoativas. Mostrou-se consciente, orientado em espaço e tempo, calmo, 

cooperativo, fásico, apresentando linguagem organizada e processo de pensamento confuso, sono 

e repouso satisfatório; mucosas normocoradas, boa higiene e eliminações fisiológicas estão 

presentes. Referiu aceitar a doença e o tratamento, no entanto não apresenta mais sintomas da 

esquizofrenia paranóide, já as acadêmicas de enfermagem se mostraram compenetradas em colher 

todas às informações através da anamnese e exame físico, assim tratando o paciente de forma 

humanizada relacionando os dados encontrados com o processo de enfermagem pré-

estabelecidos. CONCLUSÃO: Destaca-se uma carência de CAPS na cidade do estudo, sendo de 

difícil localização para usuários dependentes de transporte público. A escuta atenta, o respeito, à 

vontade de interagir, a confiança, o vínculo são elementos que precisam ser utilizados na 

prestação de assistência qualificada à pacientes psíquicos. Este trabalho possibilitou a obtenção 

de uma visão holística sobre o portador de esquizofrenia paranóide e como é de extrema 

importante estabelecer o processo de enfermagem, a fim de adquirir de forma concisa os dados 

do paciente. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NA CIDADE 

DE TERESINA/PI. 

 

Graziela da Cruz Sampaio; Inez Sampaio Nery.  

 

Eixo: Saúde mental comunitária  

Apresentação: Oral  

E-mail: graz_sampaio@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher é um grave problema social vivenciado no Brasil, 

independentemente da classe social, etnia, cor, faixa etária, grau de instrução ou orientação 

sexual. E que deixa marcas visíveis e invisíveis em suas vítimas comprometendo a saúde física e 

mental. A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma ser o tema um problema de saúde 

pública, por elevar os gastos públicos no tratamento das mulheres vítimas e comprometer a 

qualidade de vida dos envolvidos. Estudos realizados em Teresina e em todo o país demonstraram 

os elevados índices desse tipo de violência, a qual está relacionada com o modelo educacional 

construído ao longo da história brasileira, baseado na ideologia patriarcal e na relação hierárquica 

estabelecida entre homens e mulheres favorecendo as desigualdades socioculturais. Devido à 

amplitude e complexidade da temática, o Estado passou a assumir a responsabilidade sobre essa 

problemática como uma questão social, o que requer enfrentamento através políticas públicas para 

todas as mulheres vítimas. OBJETIVOS: Conhecer as políticas e as estratégias de enfrentamento 

da violência contra a mulher na capital do Piauí. METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão 

bibliográfica baseada em manuais da Secretária de Políticas para as Mulheres e Ministério da 

Saúde, sites de notícias, revistas especializadas e livros. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Revelaram as diversas ações realizadas no âmbito municipal, as quais estão baseadas em 

documentos e leis publicadas no âmbito nacional, e embora recentes, desempenham um 

importante papel no sentido de ampliar a rede de atendimento a mulher vítima. Constatou-se, que 

as políticas públicas de enfrentamento constituem uma resposta eficaz à violência contra a mulher, 

por respeitar a igualdade de gênero e consolidar a cidadania feminina, representando um avanço 

em relação à promoção a saúde da mulher e proteção dos seus direitos humanos. Todavia, a 

existência dessas estratégias e políticas não implica numa mudança automática dos diversos 

paradigmas políticos, econômicos, históricos e sociais envolvidos no tema. CONCLUSÃO: Em 

suma, pode ser observada a necessidade das mulheres conhecerem as políticas públicas, as ações 

de enfrentamento e a rede de atendimento disponível no município onde mora, para assim terem 

acesso quando houver necessidade. Reforçando desse modo o papel dos profissionais da Rede de 

Atenção Psicossocial na construção dos espaços de educação popular, no sentido de estimular um 

novo modo de pensar sobre a violência contra a mulher na sociedade, e desse modo assegurará o 

cumprimento dos direitos humanos e a erradicação da violência, promovendo assim a saúde física 

e mental da mulher, da família e da sociedade. 
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A ENFERMAGEM COMO ELO ENTRE FAMÍLIA E PORTADOR 
 

Pablo Ricardo Fernandes da Silva; Karlanny Pinheiro Zang; Amanda Silva Rodrigues; Adelzira 

Rodrigues Cardoso.  

 

Eixo: Saúde mental comunitária  

Apresentação: Oral  

E-mail: pablo_bsb91@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A esquizofrenia é uma das doenças mentais mais graves e incapacitantes do 

mundo, não só para o doente, mas também para toda a sua rede de relações sociais e familiares. 

Ela costuma aparecer como uma doença incompreensível e assustadora, levando a sua 

estigmação. Atualmente, cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de 

perturbações mentais, ou neurológicas, ou de problemas psicossociais, como o uso abusivo de 

álcool e drogas. A grande maioria sofre silenciosamente com a sua doença, e também com a 

exclusão social que a doença provoca. A esquizofrenia é uma doença incapacitante muito 

propagada, onde atualmente de 8 a 10 pessoas em cada 100.000 podem desenvolvê-la em qualquer 

época de suas vidas, afetando homens e mulheres de todos os níveis de inteligência. Os 

esquizofrênicos têm maior probabilidade de continuar solteiro do que os pacientes em outros 

grupos de diagnósticos. OBJETIVOS: Analisar e compreender o relacionamento das famílias 

que possuem em seu convívio um paciente portador de esquizofrenia, o papel da enfermagem e a 

importância da humanização em saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo bibliográfico, 

através de conversas informais com enfermeiros(as) que trabalham em CAPS, portadores e um 

levantamento de artigos científicos na base de dados: MEDLINE, CAPES, LILACS e 

DEDALUS. Para a localização dos artigos foram usadas as seguintes palavras-chaves: 

“esquizofrenia”, “Transtornos mentais” e “Enfermagem e esquizofrenia”. Foram escolhidas 

produções publicadas nas nos idiomas inglês, português e espanhol. Foram incluídos artigos 

publicados nos últimos vinte anos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Pelo fato de doenças 

mentais terem sintomas muito parecidos, torna-se difícil chegar a uma conclusão rapidamente, 

alguns pacientes só tem seu diagnóstico fechado depois de certo tempo. Por isso é indispensável 

analisar todo o histórico de vida da pessoa e quais sintomas são mais frequentes. Por esse motivo 

há a necessidade do acompanhamento da equipe multidisciplinar, para que o a diagnóstico seja o 

mais fidedigno possível. Ao enfermeiro cabe o papel, além de participação no diagnostico, de 

manter continuo todo o tratamento. CONCLUSÃO: É preciso combater o estigma que ainda 

atinge as pessoas portadoras de transtornos mentais e garantir o seu acesso às oportunidades, 

serviços e riquezas que a sociedade produz. O enfermeiro deverá estar atento a estas informações, 

por ser encarregado da educação e reabilitação. Isto é fundamental para o bom desempenho da 

sua atividade, já que proporciona segurança, reconhecimento e estímulo. Assim é de suma 

importância dar devida atenção aos problemas mentais, não que possamos impedir que eles 

ocorram, mas porque de certa maneira podemos contribuir muito para prevenção, diagnóstico e 

tratamento. Esse último deve ser mais humanizado possível, visando sempre que o doente sinta-

se acolhido e motivado a continuar. A enfermagem é a ponte que ligara o doente á sua família 

ajudando onde for necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

493 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

USO DE DROGAS PSICOATIVAS ENTRE OS ESTUDANTES DE MEDICINA 

 

Yuri Lopes Nassar; Joyse Lopes de Oliveira; Laís Lucena Silveira; Lívia Eloi Castro Santos; 

Mônica Maria Costa do Rêgo; Maria de Fátima Barros Sales; Bruno Campêlo de Andrade. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Oral 

E-mail: yuriln@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os universitários possuem alta taxa de consumo de drogas, por isso merecem 

atenção perante essa realidade, pois sofrem consequências graves devido ao uso de drogas ilícitas 

ou a combinação destas com outras drogas. Os estudantes de medicina, mesmo tendo 

conhecimento científico sobre os mecanismos de ação e efeitos do consumo das drogas possuem 

elevadas taxas de uso e padrão de consumo diferenciado dos demais universitários. 

OBJETIVOS: Este estudo visa propiciar aos profissionais e acadêmicos da área de saúde, o 

conhecimento acerca da problemática do uso de drogas entre os estudantes de medicina e a 

importância de realizar mais estudos sobre o objeto de estudo. METODOLOGIA: Revisão 

bibliográfica de artigos científicos de maior relevância sobre o presente assunto, pesquisados nas 

bases de dados online: BIREME e SciELO. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos 

brasileiros pesquisados mostram que o álcool, tabaco, inalantes, maconha, anfetaminas e 

ansiolíticos estão entre as substâncias mais usadas pelo menos uma vez na vida entre os estudantes 

de medicina. Destaca-se que muitos desses acadêmicos já usavam drogas antes de entrar no curso, 

porém em relação ao uso de anfetaminas 61% dos alunos começaram a usar após o ingresso ao 

curso, aumento semelhante no uso de inalantes. No Nordeste dois estudos foram encontrados, um 

em Salvador-BA que mostrou que 92,8% dos acadêmicos de medicina cujo uso na vida de 92,8% 

de álcool e 46.2% de lança-perfume. Sendo que o uso de álcool apresentou-se constante durante 

toda a graduação, porém o de tabaco, lança-perfume e tranquilizantes aumentou 

significativamente nos alunos dos últimos anos de curso. Outro em Fortaleza-CE, o qual 

demonstrou que as drogas mais usadas na vida foram o álcool 92%, lança-perfume 46,9% e o 

tabaco 45%. Observou-se associação entre substâncias psicoativas, em especial: álcool e lança-

perfume, álcool e tabaco. Verificou-se um incremento de 57,7% a 80,3% no consumo de álcool 

nos últimos trinta dias ao questionário. O álcool acarretou problemas alguma vez na vida nas 

atividades acadêmicas em 31,5% da amostra. O consumo entre os esses acadêmicos tem alta 

prevalência no sexo masculino, nos estudantes que moram sozinhos ou longe da família, e nos 

estudantes do último ano. Isso leva a altos custos sociais e interfere no próprio desempenho do 

aluno no decorrer da sua graduação. Esses estudantes desenvolvem a convicção de que são 

capazes de controlar os problemas que eventualmente possam surgir do seu uso indevido de 

drogas. Desse modo, os futuros médicos não se encontram imunes ao problema do abuso e 

dependência, merecendo atenção diferenciada, já que serão modelos de saúde para a comunidade. 

CONCLUSÃO: Portanto, pesquisar e questionar os hábitos de consumo de drogas psicoativas 

por estudantes de medicina torna-se fundamental para estabelecer medidas em prevenção de 

agravos, promoção de saúde e transformação de mentalidade desses estudantes, dentro do próprio 

meio acadêmico, visto alta prevalência do uso de drogas. 
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EIXO 6: 

 

“SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA” 
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DEPRESSÃO A DOENÇA DO SÉCULO 

 

Tarcyésio de Sousa Sá; Diêgo Rubens Alves de Sena; Carlos Eduardo Gomes Barros; Marinalva 

Carvalho Silva; Raíssa Mayara Alves do Nascimento; Rosane Rodrigues Lima; Yara da Silve 

Muniz. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: tarcyesiosousa@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: A depressão é apontada nos dias de hoje como a quarta patologia mais presente 

no mundo. Tratada como a doença da sociedade moderna, a depressão tem características que 

podem traduzir uma patologia grave ou ser apenas mais um sintoma do sujeito diante de uma 

situação real de vida. Classificada como um transtorno de humor, ela vem reger as atitudes dos 

sujeitos modificando a percepção de si mesmo, passando a enxergar suas problemáticas como 

grandes catástrofes. OBJETIVOS: Estudo feito no intuito de observar em que situações as 

pessoas estão aptas a apresentar um quadro depressivo. METODOLOGIA: Revisão 

bibliográfica feita diante uma leitura sistemática, de modo a ressaltar os pontos mais interessantes 

para o nosso estudo e elaboração desse trabalho. RESULTADOS E DISCUSSÃO: É a maior 

causa de incapacidade, perdendo apenas para doenças do coração, sendo alto custo seu tratamento. 

Em 2020 estima-se que a depressão será a segunda causa de incapacidade no mundo. É um grave 

problema de saúde pública, evidenciada pela importância das doenças mentais em relação às 

outras doenças. Esse transtorno compromete o cotidiano das pessoas no relacionamento social, 

seja na família, trabalho ou comunidade, rompe a qualidade de vida, aumenta o risco de suicídio, 

e também pode ser um sinal inicial de uma doença crônica ou ate mesmo resultado de uma doença 

física. CONCLUSÃO: Não existe uma única causa de depressão, entre os fatores que podem 

levar a esse problema, temos alteração da neurotransmissão cerebral, existência de outras doenças, 

como Parkinson, patologias cardíacas, Alzheimer e diabetes, alterações hormonais, história 

familiar de depressão, aspecto especifico de personalidade, acontecimentos vitais adversos, uso 

de fármacos que possam causar depressão e consumo de álcool frequente e excessivo. A depressão 

atinge uma em cada cinco mulheres e um em cada dez homens e pode aparecer em qualquer fase 

da vida. É uma doença que afeta o bem estar físico provocando cansaço, alteração do sono, 

mudanças de apetite e causando mudanças no animo, no pensamento e no comportamento. Todo 

ser humano em qualquer fase da vida pode experimentar sintomas depressivos. 
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CONVERSANDO COM ADOLESCENTES SOBRE OS EFEITOS NOCIVOS DO 

CRACK: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Adeliane Souza Freire; Ana Carla de Sousa Oliveira; Liduina Dayse Rocha Maranhão; Lia 

Bárbara Silva Sousa; Nidoval Araújo Albuquerque Segundo; Cristhian Farias Ferreira Muniz; 

Átilla Maria Albuquerque Machado. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: adeliane16@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase complicada por toda sua responsabilidade de ser o 

período de amadurecimento de idéias e objetivos de vida. O uso de drogas na adolescência é uma 

questão que preocupa cada vez mais pesquisadores e profissionais da saúde e educação. A análise 

da história pessoal de pacientes dependentes de substâncias psicoativas indicam que, na maioria 

dos casos, o uso inicial ocorre na adolescência. OBJETIVOS: Identificar e compreender o 

conhecimento que um grupo de jovens tem sobre os efeitos nocivos do crack. METODOLOGIA: 

Trata-se de um relato de experiência, ocorrido no dia 28 de abril de 2013, na Universidade 

Estadual Vale do Acaraú, com adolescentes estudantes de escolas públicas e particulares de 

Sobral-Ce. A coleta de dados foi realizada através de ações com os adolescentes abordando a 

temática sobre o uso do crack e seus efeitos nocivos. O estudo foi realizado em 6 momentos onde 

realizamos dinâmicas de apresentação e interação entre os participantes do grupo e abordagem do 

tema, avaliamos também o conhecimento dos adolescente sobre o uso das drogas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A conversa iniciou com 22 adolescentes, porem 

permaneceram 10 pessoas, com faixa etária de 15 e 16 anos que estavam interessados no assunto, 

enquanto os outros saíram para participar de outras atividades que estavam ocorrendo no campus. 

Os adolescentes deixaram a oficina sabendo sobre os efeitos nocivos do crack e contentes com a 

abordagem divertida das ministrantes. A conversa desenvolvida com os jovens possibilitou 

identificar as dificuldades que alguns destes presentes no encontro possuem certo conhecimento 

sobre o crack, mostraram-se conscientes das conseqüências e efeitos nocivos que o mesmo causa, 

podendo afetar drasticamente a vida do jovem que o usa, relatando viverem com usuários e as 

dificuldades que os mesmos junto com sua família enfrentam. CONCLUSÃO: A conversa 

educacional sobre crack com os jovens proporcionou-nos, acadêmicas de enfermagem, perceber 

a importância que o dialogo, muitas vezes não estabelecido em casa, interfere no desenvolvimento 

e amadurecimento do adolescente. Por isso é necessário um acompanhamento nessa fase da vida 

para que assuntos como esses possam ser debatidos em família.  
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PERFIL DOS USUARIOS DE COCAINA ATENDIDOS NO CAPS I EM VALENÇA DO 

PIAUÍ 

 

Bruna Dias Matias Nogueira; Bianca Dias Matias; Paula Samara Soares Sampaio. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: brunapsi_matias@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O uso abusivo de drogas consiste numa problemática presente nas diversas 

partes do mundo e, por conseguinte tem sido objeto de estudo das diversas áreas do conhecimento. 

O uso de substâncias psicoativas acompanha o homem durante seu processo evolutivo. Sua prática 

é milenar e universal. Através desse uso os homens buscaram a cura dos males, alívio de sintomas, 

diminuição de ansiedades, alteração da consciência e obtenção do prazer (BUCHER, 1992). 

OBJETIVOS: O estudo teve como objetivo identificar quanto aos aspectos sócio- econômicos 

dos usuários dependentes em cocaína atendidos no CAPS I do munícipio de Valença do Piaui. 

METODOLOGIA: Trata – se de um estudo retrospectivo descritivo, de abordagem quantitativa, 

com 31 pacientes a partir dos 15 anos, cadastrados no CAPS I, no ano de 2012, através da analise 

dos prontuários e acompanhamento dos pacientes. Os dados foram extraídos, por meio de 

formulários utilizados no atendimento do serviço, considerando as variáveis: idade, sexo, estado 

civil, ocupação, renda familiar, inicio do consumo de cocaína e frequência do uso da droga. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados obtidos indicaram que 41,93% estão na faixa 

etária de 19 a 30 anos, 90,32% eram do gênero masculino, 61.30% são solteiros, 67,75% estão 

desempregados, 58,10% tem renda familiar entre 01 a 02 salários mínimos, 74,2% iniciaram o 

uso de cocaína entre 14 a 19 anos, 48,38% dos usuários usam a droga diariamente. Através dos 

dados obtidos, que a maioria dos atendimentos aos usuários de cocaína realizados no serviço 

CAPS 1, são homens, jovens, solteiros, desempregados, com renda familiar baixa e que tiveram 

contato com a droga ainda na adolescência, sendo assim devido seus hábitos fazem uso da drogas 

diariamente. CONCLUSÃO: Portanto vê-se que é de fundamental valia uma politica pública 

voltada aos usuários de cocaína, após conclusão dos grupos mais suscetíveis ao uso de cocaína e 

que através de ações voltadas principalmente para a saúde do homem e sua saúde mental, visando 

projetos com melhorias no âmbito social e educativo, que contribuíam para o tratamento e 

reabilitação dos usuários buscando inclusão social com qualidade de vida. 
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PROFISSIONAL FARMACÊUTICO EM CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL: 

ANÁLISE QUALITATIVA DE SUA IMPORTÂNCIA E ATUAÇÃO DESTE NO 

ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA 

 

Alefe Albuquerque Cunha; Francisca Hérica Albuquerque; Brena Geyse Rocha Arruda Soares; 

Tânia Martins Cavalcante; Ana Kássia Araújo Moura; Olindina Melo; Elis de Sousa 

Albuquerque. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: aalefe_@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A partir da década de 1970 o modelo de assistência à saúde mental, baseado 

na exclusão do sujeito do convívio social com sua internação em hospitais psiquiátricos, mostrou 

sinais de esgotamento. Os centros de atenção psicossocial a partir da Portaria nº336/GM de 19 de 

fevereiro de 2002 são estratégias de serviços comunitários que atuam como dispositivos de 

organização da atenção em saúde mental com ênfase para a Reabilitação Psicossocial. Dessa 

forma, se destaca a atuação do profissional farmacêutico como detentor do conhecimento químico 

e farmacológico, em busca de soluções para os tratamentos com diversos fármacos e terapias 

medicamentosas proporcionando uma maior interação de conhecimentos com o “Núcleo de 

Assistência à saúde da Família” (NASF). OBJETIVOS: Objetivando assim, tratamentos e 

terapias alternativas não medicamentosas que possam incentivar a melhoria no convívio social e 

a autoeducação por parte da população. METODOLOGIA: Este estudo constitui-se de uma 

revisão bibliográfica sobre o perfil da produção científica dos CAPS, sobre a atuação e integração 

do profissional farmacêutico com a equipe multidisciplinar, bem como os excelentes resultados 

alcançados a nível nacional. O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados 

LILACS Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, MEDLINE -Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sytem Oline e SciELO - Scientific Eletronic Library Online, 

utilizando os descritores: Centro de Atenção Psicossocial e Psychossocial Care Center, incluindo, 

portanto, publicações em português e inglês. As 68 referências coletadas para a amostra 

constituíram-se de artigos, teses e capítulo de livro. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram 

analisadas 68 referências. Conforme o tipo de produção, as mais frequentes foram artigos de 

periódicos (88,24%) e teses de mestrado (4,41%). Observa-se que apenas sete (10,29%) 

referências encontradas estão associadas a pesquisas de curso de pós-graduação (especialização, 

mestrado e doutorado) e somente uma (1,47%) encontra-se na forma de livro ou capítulo de livro. 

CONCLUSÃO: Possibilitou caracterizar o processo de desenvolvimento do conhecimento atual 

e direcionar novos projetos de pesquisa, constatou-se também um aumento nas publicações sobre 

o CAPS nos últimos anos, principalmente a partir de 2001, com a aprovação da Lei da Reforma 

Psiquiátrica e os incentivos do Governo para a implantação dos serviços de substituição da 

Assistência em Saúde Mental. 
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TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA - TAG: UM ESTUDO DE CASO 

 

Isamara Barbosa Cavalcante; Pollyanna Silva Alves de Sousa; Raimunda Irene de Carvalho 

Oliveira Martins; Thaís Portela Teixeira Campelo. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: isamara100@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) está entre os transtornos 

mentais, mais frequentes encontrados na clínica médica. Embora visto inicialmente como um 

transtorno leve, atualmente se avalia que o TAG é uma doença crônica, associado a uma 

morbidade relativamente alta e a altos custos individuais e sociais. Cerca de 24% dos pacientes 

classificados como grandes usuários de serviços médicos ambulatoriais apresentam diagnóstico 

de TAG. OBJETIVOS: A pesquisa consta do estudo de caso de uma paciente que frequenta o 

CAPS II Leste em Teresina-PI. Objetiva acrescentar saberes científicos, conhecer os aspectos 

psicopatológicos do transtorno de ansiedade generalizada e as alterações provocadas pela mesma. 

METODOLOGIA: Utilizou-se para coleta de dados, análise do prontuário e entrevistas com a 

paciente e com a equipe multiprofissional que a acompanha, no período de agosto a novembro de 

2011. A análise dos dados obedeceu à técnica de análise do discurso. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os resultados indicam que o TAG se manifesta pelo nível de ansiedade 

desproporcional aos acontecimentos geradores do transtorno, causando muito sofrimento e 

interferindo na qualidade de vida e do comportamento familiar. Os sintomas podem variar de uma 

pessoa para outra, sendo os mais comuns: inquietação, irritabilidade, fadiga, insônia, além de 

palpitações, taquicardia, dispneia e tensão muscular. Indivíduos com TAG são extremamente 

preocupados com coisas corriqueiras, mesmo que exista pouca ou nenhuma razão para isso. 

Algumas vezes, as preocupações impedem pessoas de realizar atividades simples e corriqueiras. 

CONCLUSÃO: Dessa forma essa abordagem visa auxiliar no reconhecimento da patologia 

estudada e alertar sobre a importância da continuidade do tratamento por pelo menos seis a doze 

meses após o desaparecimento dos sintomas, sendo interrompido de forma branda. 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

Amanda de Andrade Gomes Silva; Juliana de Araújo Luz; Hérica Emília Felix de Carvalho; 

Líndia Kalliana da Costa Araújo Alves Carvalho; Fabrício Ibiapina Tapety. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: a.manda.andrade@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O profissional de enfermagem dispõe de várias alternativas quanto a sua forma 

de atuação. Na área de saúde mental sua participação abrange na atenção básica como um 

profissional que conhece o paciente intimamente, onde se preocupa com seus medos, angústias, 

sofrimentos, escuta suas lamentações, tem uma posição acolhedora perante ele fazendo assim que 

se crie um vinculo entre o paciente e o enfermeiro onde o paciente confia no profissional fazendo 

com que o tratamento seja mais bem aceito, e com um melhor resultado. OBJETIVOS: Consiste 

em levantar artigos científicos acerca do papel do enfermeiro em saúde mental dentro da atenção 

básica de saúde, suas atuações e quais os objetivos desse profissional. METODOLOGIA: Trata-

se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, exploratória e sistematizada, baseada na consulta de 

artigos na base de dados BVS, a partir dos descritores enfermagem, atenção primária à saúde e 

saúde mental. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram encontrados 05 artigos no período de 

2010 a 2012. Percebe-se que dentro da atenção básica o enfermeiro atua como um ouvinte 

colaborando com a atenção necessária ao paciente que fala sobre seus problemas, aflições, 

duvidas e transtornos. Outros fatores devem compor este momento de atenção do enfermeiro ao 

paciente, dentre eles, saber sobre as condições de moradia, fatores de risco e de proteção, saber 

sobre seus relacionamentos pessoais e, também, saber sobre sua interação com os familiares, 

vizinhos e amigos. O diálogo na família é fundamental, pois associado ao trabalho da equipe, 

torna-se fundamental o apoio e assistência da família. Logo, o tratamento é feito não somente 

com o paciente, mas em conjunto com a família. Contudo, agregado a esse profissional e ao 

paciente há, na unidade de saúde, uma equipe integrada que visa promover o bem estar na 

assistência conforme a necessidade individual. CONCLUSÃO: É necessário que os enfermeiros 

estejam previamente preparados para essa área de atuação que une não só a parte técnica da 

enfermagem como também se coloca em pratica o desejo de ajudar ao próximo tentando, assim, 

encontrar a melhor maneira de ajuda-lo a resolver seus problemas dentro dos parâmetros e 

possibilidades que a ele existem. Além disso, dentro dessa área a ética é fundamental para o 

enfermeiro através do sigilo de cada consulta, preservando assim a identidade e a vida de cada 

paciente. 
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A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM FRENTE AOS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS 

CUIDADORES DE PORTADORES DE ALZHEIMER: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

Lana de Pinho Rodrigues; Aline Costa de Oliveira; Danielle Vilela Lopes; Jaciane Santos 

Marques; Laís Resente de Sousa Amaral; Saul Felipe Oliveira Véras; Fabrícia Araújo Prudêncio. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: llanapinho@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Como o crescimento da população idosa no Brasil ocorre de forma acelerada 

por diversos fatores, observa-se neste contexto, o aumento expressivo de doenças crônico-

degenerativas relacionadas à idade. Dentre estas se destacam as demências, sendo a mais comum 

a Doença de Alzheimer (DA) constituindo-se em uma patologia neurológica degenerativa, 

progressiva e irreversível. Partindo dessa realidade a enfermagem precisa compreender as reais 

necessidades do cotidiano dessa clientela para que se possa desenvolver ações e facilitar um 

tratamento mais adequado para esses indivíduos. OBJETIVOS: Portanto, objetivou-se realizar 

um levantamento bibliográfico acerca do cuidado prestado pelo cuidador e pelo profissional 

enfermeiro ao portador de DA. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica 

realizada na biblioteca virtual em saúde, no período de maio/ 2013, utilizaram-se os seguintes 

descritores: Alzheimer; Cuidado; Enfermagem. Desta forma encontrou-se 210 artigos. Após os 

critérios de exclusão que foram: artigos publicados antes de 2008, língua estrangeira, não estar 

adequado a temática, não estar na integra. Restaram, portanto dezesseis artigos, os quais foram 

analisados de acordo com: ano de publicação, abordagem metodológica, cenário, unidade de 

federação e categorias temáticas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Percebeu-se que o ano de 

2008 e 2009 destacaram-se como os anos de maior publicação. Destacou-se a pesquisa qualitativa 

quanto à forma da abordagem metodológica. Predominou-se o domicilio como local de realização 

do estudo e a região sudeste com o maior número de publicações. Os artigos foram agrupados em 

duas categorias: os desafios do cuidador perante o cuidado com o portador de DA e estratégias 

que visam à qualidade de vida do cuidador e do portador de doença de Alzheimer. Dentre os 

desafios do cuidador observados estão, à falta de recursos financeiros para custear o tratamento 

medicamentoso e para pagar outro cuidador; a falta de acessibilidade no domicílio; a falta de 

predisposição ao cuidado, uma vez que para ele, é preciso, entre outros requisitos, paciência e 

disponibilidade; a falta de conhecimento sobre a doença; o desgaste físico emocional, a falta de 

profissionais da saúde no apoio ao cuidado ao idoso e a escassez de políticas publicas. O processo 

de enfermagem mostrou-se uma estratégia de conhecimento do estado da saúde dos portadores de 

DA, possibilitando orientações de enfermagem aos cuidadores, que forneçam conhecimento e 

habilidades aplicáveis a sua realidade cotidiana. Ambientes que ofereçam estimulação cognitiva 

aos idosos, acolhimento e orientação, bem como a oficinas de suporte ao familiar, contribuem 

para qualidade de vida do cuidador e do portador de DA. CONCLUSÃO: Percebeu-se que o 

cuidado deve ser sistematizado e se estender a família do idoso com DA, contribuindo na 

diminuição da precariedade de informação sobre como lidar com a doença, o estresse, a ansiedade 

e a sensação de estarem sozinhos. 
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EVIDÊNCIAS SOBRE TRANSTORNOS MENTAIS NA PESSOA IDOSA: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Ana Angélica Oliveira de Brito; Caique Veloso; Lana de Pinho Rodrigues; Lorena Uchôa Portela 

Veloso. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: angel.brito_@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, 

complexo, multifatorial, individual e de diminuição progressiva da reserva funcional dos 

indivíduos. A população idosa tem aumentado significativamente a partir dos anos 1960, 

determinando uma mudança na pirâmide etária mundial, caracterizada pelo aumento da 

expectativa de vida das pessoas, associado à redução da fertilidade nos tempos modernos, 

acarretando assim, o aumento da prevalência de enfermidades características da terceira idade, 

dentre as quais os transtornos mentais. OBJETIVOS: O presente estudo objetivou analisar os 

fatores associados e as estratégias de proteção relacionadas aos transtornos mentais na pessoa 

idosa. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão da literatura científica indexada na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) entre os anos de 2008 a 2013, além de diretrizes 

governamentais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a análise das produções científicas, foi 

observado que no ano de 2009 e em 2011 ocorreu o maior número de publicações; a região 

Sudeste apresentou maior quantidade de produções científicas. Quanto ao cenário de escolha 

destacaram-se as Unidades Básicas de Saúde; e a abordagem metodológica mais utilizada foi a 

do tipo qualitativo, sendo as temáticas agrupadas em três categorias: transtornos mentais mais 

frequentes em idosos; fatores associados a transtornos mentais na pessoa idosa; e estratégias de 

proteção à saúde mental na velhice. Os resultados apontaram a depressão e a demência como 

sendo as desordens mentais mais frequentes na terceira idade. Foram identificados vários fatores 

associados a transtornos mentais em idosos, destacando-se a institucionalização, presença de 

doenças crônicas, transtornos do sono, perdas afetivas e utilização de medicamentos 

psicotrópicos. Em contrapartida, constatou-se que a participação de idosos em centros de 

convivência e a prática de atividades físicas e de lazer favorecem a prevenção e o tratamento de 

transtornos mentais. CONCLUSÃO: Percebe-se que a implantação de estratégias voltadas aos 

idosos a fim de atenuar os fatores de risco, possibilita aos idosos a manutenção do seu bem-estar, 

sua autonomia, cidadania e dignidade, garantindo-lhes, assim, a promoção e a conservação da 

saúde mental. 
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ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO E AVALIAÇÃO DE 

PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS: RELATO DE CASO 

 

Letícia Ximenes Furtado Marques; Rivelilson Mendes de Freitas. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: leticiaximenesfm@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Acompanhamento Farmacoterapêutico é um dos macrocomponentes da 

Atenção Farmacêutica onde o farmacêutico auxilia o paciente nas necessidades relacionadas ao 

medicamento, como a solução de dúvidas sobre as doses e horários para administração do 

medicamento prescrito, as possíveis interações com os alimentos e/ou medicamentos e a detecção, 

prevenção e resolução de problemas relacionados aos medicamentos (PRMs). É alarmante a 

necessidade de uma maior atenção à população que utiliza medicamentos antidepressivos, 

ansiolíticos e antibióticos, já que são classes terapêuticas que mais apresentam inadequações de 

uso. Os erros no modo de uso destes dois primeiros estão relacionados aos efeitos adversos 

inerentes à classe terapêutica, como prejuízo de atenção, memória e aprendizagem. 

OBJETIVOS: Identificar e avaliar os problemas relacionados ao medicamento (PRM) 

percebidos no prontuário em questão, e assim, orientar ao paciente sobre seu tratamento, 

otimizando sua terapêutica. METODOLOGIA: Por meio de sucessivas visitas ao 

estabelecimento CAPS II – Leste, Teresina, Piauí, onde foram realizadas entrevistas com a 

paciente e a análise de seu prontuário em busca de possíveis PRMs, além disso, o banco de dados 

Micromedex foi utilizado para analisar se há interações entre medicamento-medicamento, 

medicamentoetanol, medicamento-tabaco e medicamento - cafeína. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foi constatada a presença de PRMs, incluindo interações medicamentosas e o 

consumo de um medicamento em desacordo com a prescrição médica, a saber, oxcarbazepina 300 

mg. As interações medicamento – medicamento observadas foram entre carbamazepina e 

clonazepam e entre carbamazepina e haloperidol. Onde, de acordo com o Micromedex, a 

carbamazepina diminui as concentrações plasmáticas destas duas substâncias. Há interação entre 

o clonazepam e etanol, já que o uso concomitante pode gerar aumento da sedação. Com relação 

à interação com o tabaco, o Micromedex apontou que o cigarro diminui a biodisponibilidade do 

haloperidol. A última interação observada é a entre clonazepam e cafeína, já que esta reduz os 

efeitos sedativos e ansiolíticos do clonazepam. Desta forma, um boletim informativo foi 

elaborado para ser entregue ao estabelecimento referido, alertando sobre as conseqüências de uma 

dispensação inadequada dos medicamentos. A glicemia e a pressão arterial eram monitoradas a 

cada entrevista, e dois boletins foram confeccionados sobre a importância de manter a glicemia e 

pressão arterial controladas. CONCLUSÃO: Diante do que foi abordado, a importância da 

presença do profissional farmacêutico se faz essencial nos estabelecimentos de saúde, levando 

em conta que inúmeros problemas relacionados ao medicamento poderiam ser evitados com a 

intervenção deste profissional. O acompanhamento farmacoterapêutico auxilia na terapêutica do 

paciente, identificando e auxiliando na resolução dos PRMs reais, além de prevenir potenciais 

PRMs, implicando na melhora clínica do usuário. 
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DEMANDAS E NECESSIDADES EM SAÚDE MENTAL NOS TERRITÓRIOS 

SANITÁRIOS DE PARNAÍBA-PI. 

 

Adrielly Pereira de Sousa; João Paulo Macedo; Davi Magalhães Carvalho; Mayara Alves 

Magalhães. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: adriellypsi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde brasileiro tem a Atenção Básica como estratégia de 

ação e cuidado que busca promover saúde e prevenir agravos a partir de uma proposta territorial, 

ou seja, cada vez mais próximo da população e dos seus territórios subjetivos. OBJETIVOS: O 

presente estudo objetivou fazer um levantamento de informações sobre os usuários de serviços de 

saúde mental que são acompanhados na Atenção Básica, bem como os casos que não são 

acompanhados pelos serviços, enfatizando casos de uso abusivo de álcool, drogas e psicofármacos 

pela população, e ainda os casos de cárcere privado relacionados a transtornos mentais. 

METODOLOGIA: Realizou-se estudo epidemiológico, através de visitas domiciliares, 

entrevistas com usuários e equipes profissionais, subsidiando as discussões sobre a realidade 

sanitária dos territórios, bem como o planejamento de ações de cuidado com as equipes da 

Atenção Básica, trata-se de uma pesquisa de delineamento etnográfico e epidemiológico, 

realizada nos quatro distritos sanitários do município de Parnaíba-Pi, onde foram visitadas 37 

Equipes de Saúde da Família (ESF), resultando em 22 entrevistas com os profissionais dessas 

equipes, sobretudo os coordenadores. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram encontrados 

cinco casos de cárcere privado no município, sendo que os motivos para que a família recorra a 

esta prática remete a agressividade e o incômodo aos vizinhos, a proteção, e a melhor opção 

devido à falta de assistência dos serviços de saúde da cidade, quanto ao uso indiscriminado de 

psicofármacos, pôde-se identificar escassez de informações dos usuários de Saúde Mental e da 

medicação que fazem uso, falhas no atendimento em rede, sendo este centrado no modelo 

biomédico, uso da medicação como forma de extirpar problemas sociais, uso de psicotrópicos 

indicando dependência, sendo que 76,3% dos entrevistados usam ansiolíticos, 17,5% 

antidepressivos e 6,2% outros medicamentos tranqüilizantes ou que induzem ao sono, quanto às 

pessoas que fazem uso abusivo de substancias psicoativas e que são atendidas no serviço 

especializado CAPSad III do município, são pessoas que, devido ao contexto de vida e 

vulnerabilidade social, apresentam outras necessidades de saúde e sociais, como: falta de 

documentos pessoais, desemprego e dificuldade em consegui-lo, falta de acesso a políticas de 

assistência social, além da baixa resolutividade dos serviços de saúde que frequentam ou 

frequentaram, a pesquisa encontrou casos de uso abusivo de substancias psicoativas e cárcere 

privado, ainda não identificados pelas equipes dos serviços de saúde. CONCLUSÃO: No estudo, 

ficou evidente a falta de articulação entre a Atenção Básica do município e os serviços de saúde 

mental existentes, embora essa articulação seja a base que sustenta uma atenção em saúde 

psicossocial e territorializada, longe de ser uma realidade exclusivamente parnaibana, essa 

desarticulação desencadeia várias outras dificuldades operacionais nos dois setores, 

comprometendo seriamente os resultados e a qualidade do serviço oferecido. 
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VÍNCULOS DOS ADOLESCENTES COM USO ABUSIVO DE DROGAS ILÍCITAS 

COM SUAS REDES SOCIAIS 

 

Gláucia Margarida Bezerra Bispo; Eduarda Maria Duarte Rodrigues. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: gmbbispo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência constitui uma fase conflituosa da vida devido às 

transformações biopsicossociais vivenciadas. O adolescente como agente de mudanças, precisa 

identificar seus sentimentos e expressá-los, reconhecer as necessidades emocionais dos outros 

membros de seu sistema sócio-familiar, para compor sua rede afetiva. É na adolescência, que 

surgem as curiosidades, a vontade de conhecer, e experimentar o novo, fortalecendo o sentimento 

de ser capaz e de tomar as suas próprias decisões. O adolescente como agente de mudanças – 

precisa, além de ser capaz de identificar seus sentimentos, reconhecer as necessidades emocionais 

dos outros membros de seu sistema sócio-familiar, para compor sua rede afetiva. É através dessa 

rede que ele cria seu universo relacional, reconhecendo-se como cidadão e construindo sua auto-

imagem. Uma rede social é uma estrutura composta por pessoas ou organizações, conectadas por 

um ou vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos comuns. OBJETIVOS: avaliar 

o vínculo dos adolescentes com sua rede social pessoal, enquanto fator de risco e proteção em 

relação ao uso das drogas ilícitas. METODOLOGIA: Estudo exploratório, descrito e qualitativo, 

realizado com seis adolescentes dependentes químicos que realizavam tratamento no CAPS ad, 

no município de Juazeiro do Norte-CE. Aplicou-se entrevistas semi estruturadas no período de 

março a abril de 2010, O estudo cumpriu as normas e requisitos da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao questionar-se sobre o nível de 

relacionamento com seus pares percebeu-se que eles mantêm um vínculo forte com os mesmos, 

apesar desses iguais serem reprovados por seus familiares. Neste sentido, os diferentes segmentos 

das redes sociais do adolescente – escola, pares, família, comunidade, mídia, requerem atenção, 

pois mesmo nascendo em uma esfera informal de relações sociais, os efeitos desta rede podem 

ser percebidos como de grande importância na determinação do comportamento adolescente. 

CONCLUSÃO: Concluimos que o vazio existencial vivenciado por estes jovens se torna parte 

deles e a necessidade de ocupá-lo com qualquer coisa, os leva a buscar cada vez mais drogas 

novas para potencializar as já usadas, se emaranhando cada vez mais, e sempre gritando por 

socorro de forma muitas vezes silenciosa, através de condutas desviantes ou através de sintomas 

como evasão escolar, distúrbios do sono e outros distúrbios de comportamento como apego 

excessivo aos pares. Portanto, acredita-se que a sociedade precisa enxergar a adolescência com 

todas as suas surpreendentes fases, a família necessita fazer-se presente na vida desses jovens, 

assim como em toda a sua rede social pessoal. 
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SAÚDE MENTAL EM ASSENTAMENTOS RURAIS: O CASO DA COMUNIDADE 

ASSENTADA NA ILHA DAS CANÁRIAS, DELTA DO PARNAÍBA. 

 

Adrielly Pereira de Sousa; João Paulo Macedo; Davi Magalhães Carvalho; Roseana Belchior 

Carneiro; Ludymila Fernanda de Sousa Damasceno; Magda Dimenstein; Jáder Leite. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: adriellypsi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: No cenário acadêmico brasileiro atual há uma carência de investigações 

voltadas à saúde das populações rurais, especialmente moradoras de assentamentos de reforma 

agrária. OBJETIVOS: Esse estudo objetivou investigar a prevalência de transtornos 

psiquiátricos e de uso abusivo de álcool e outras drogas em um assentamento rural, localizado na 

região litorânea do Estado do Piauí, em uma das ilhas do Delta do Parnaíba. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa de desenho quantitativo da qual participaram homens e mulheres com 

idade superior a 18, residentes no assentamento “Resex” (área de proteção ambiental), utilizou-

se instrumentos de identificação socioeconômica (questionário) e caracterização de transtornos 

mentais comuns (SRQ-20) e uso de álcool e outras drogas (ASSIST e AUDIT), trabalhamos com 

uma amostra de 102 famílias, neste universo encontrou-se 129 homens com idade superior a 18 

anos, dos quais 66,6% foram entrevistados, no tocante as mulheres foram 128 com idade superior 

a 18 anos, destas 89,2% foram entrevistadas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados 

iniciais do estudo indicaram maior prevalência de transtornos mentais comuns em mulheres 

(17,5%), especialmente naquelas de maior idade (acima de 60 anos), sendo aposentadas e donas 

de casa, como também uso dependente de tabaco e indicativo de necessidade de tratamento 

intensivo, em relação aos homens, registrou-se baixa prevalência de transtornos mentais comuns 

(7,3%), sendo a maioria em pescadores, como também com padrões dependentes de álcool 

(2,9%), e indicativo de necessidade de tratamento intensivo, notou-se relação da presença de 

transtornos mentais comuns e o alto padrão de uso de álcool e tabaco com indivíduos com mais 

de 15 anos de casamento e renda familiar de $300, o único serviço de saúde do assentamento é a 

Estratégia de Saúde da Família, a qual 87,2 % das famílias é usuária, em especial para ações de 

vacinação (87,2%), não existindo nenhuma ação de cuidado voltado para as demandas e 

necessidades de saúde mental da população, a carência não diz apenas do campo da saúde mental, 

pois 15,6% das famílias assentadas não é assistida com nenhum atendimento em saúde, registra-

se ainda que devido a fragilidade dos cuidados em saúde nesta comunidade de assentados, 27,4 

% das famílias quando precisam de algum atendimento em saúde recorrem a Hospital Regional, 

ou a hospitais de outros municípios (15,6%). CONCLUSÃO: Percebe-se a necessidade de 

aprofundar estudos nessa área, por entender que esse grupo populacional apresenta grande 

vulnerabilidade em termos de retaguarda e de cuidados em saúde mental, em função da 

dificuldade de acesso às políticas públicas de atenção primária, bem como aos serviços 

especializados da rede de saúde mental. 
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PRODUÇÃO CIENTIFICA DA ENFERMAGEM SOBRE COCAÍNA/CRACK 

 

Anne Karoline Rodrigues Aragão; Jéssica de Oliveira Veloso; Fernando José Guedes da Silva 

Júnior; Joseph Andrade Nery; Adriana da Cunha Menezes Parente. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: annearagao1@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Crack é a droga cuja constitui um dos mais importantes problemas de saúde 

pública do mundo. Devido ao seu efeito impactante para a sociedade e indivíduo, ele tem ganhado 

cada vez mais espaço no campo acadêmico e da pesquisa. Neste sentido, uma das formas de se 

conhecer o que se sabe sobre este tema é revisando a literatura e, a partir disso, analisar os 

conhecimentos produzidos pela Enfermagem Brasileira sobre o crack. OBJETIVOS: Conhecer 

e analisar os conhecimentos produzidos pela Enfermagem Brasileira sobre o crack. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo revisão sistemática. O levantamento foi 

realizado na base de dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) de Enfermagem de modo que 

foram encontrados 27 artigos. Destes, fez-se um recorte temporal com as produções, apenas, do 

período compreendido entre 2005 e 2013 e excluídos os que não foram produzidos por 

enfermeiros, de forma que ao final têm-se seis artigos selecionados. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Ao analisar as temáticas mais discutidas acerca do uso da droga, observou-se uma 

grande variedade, mesmo com uma pequena amostra, desde a percepção do uso, tratamento e do 

morte e morrer do usuário, perpassando pelo cuidado requerido pelo mesmo, até o relacionamento 

familiar mantido pelo paciente. Essa grande variedade pode ser desvantajosa, no sentido que não 

contribui para uma análise detalhada das informações e, dessa forma, acaba por, de maneira 

indireta, enfraquecer os estudos científicos acerca do tema. CONCLUSÃO: Conclui-se que o 

conhecimento disseminado pela Enfermagem brasileira ainda é muito escasso e pouco resolutivo, 

embora se mostre promissor frente às demandas que este problema de saúde pública traz à 

sociedade. 
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DEPRESSÃO, ANSIEDADE E PENSAMENTOS SUICIDA EM UM GRUPO DE 

ADOLESCENTES GRÁVIDAS NA CIDADE DE SÃO BENEDITO/CE 

 

Antonia Janielly Negreiros de Moraes; Antonia Neyliane Carneiro Torres; Vanessa Ximenes 

Bertoldo; Ana Cléa Gomes de Sousa; Vitória Régia Carvalho Santos; Antonia Siomara Rodrigues 

Silva. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: janielynda-rock@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Engravidar na adolescência é, por vez, uma atitude não planejada, passível de 

conflitos. A menina que se encontra nessa fase da vida, marcada por mudanças físicas e mentais, 

não está suficientemente preparada para a gestação. A gravidez na adolescência associa-se a um 

risco suicida elevado, tanto durante a gestação como no pós-parto, paralelamente a uma maior 

prevalência de depressão e a uma percepção negativa da rede de apoio social. Além disso, são 

freqüentes os registros de abusos físico e sexual nessa população, o que se associa com a presença 

de tentativa de suicídio. OBJETIVOS: Determinar a prevalência de depressão, ansiedade e 

pensamento suicida em um grupo de adolescentes gestantes. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo descritivo, incluindo avaliação clínica, com abordagem quantitativa, realizado em um 

grupo de adolescentes gestantes em diferentes períodos gestacionais, os dados foram coletados 

no mês de maio de 2013,participaram do estudo 30 adolescentes, para coleta dos dados foi 

aplicado um questionário, com perguntas relacionadas ao perfil sócio-demográfico e situação 

conjugal. Os dados foram analisados e distribuídos em percentual. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: De acordo com o perfil das adolescente, 10 haviam deixado a escola há mais de 

um ano. A média de idade do pai do bebê das adolescentes grávidas foi de 18,8 anos. O tempo, 

em média, do relacionamento das adolescentes com os pais de seus bebês era de 15,6 meses. A 

separação dos pais aconteceu na família de 15 das adolescentes, sendo que em seis ocorreu antes 

que as adolescentes tivessem nove anos. Em cinco dos casos, os pais nunca moraram juntos. A 

idade da mãe das adolescentes pesquisadas, em sua primeira gestação, teve como média 17,1 anos 

e mediana de 16 anos. O abuso físico foi relatado por três adolescentes. Dez adolescentes tinham 

ansiedade e depressão concomitantemente e duas relataram pensamentos suicida, cinco 

apresentaram apenas depressão e uma apresentava apenas ansiedade. As duas que relataram 

pensamento suicida já havia tentado se matar, mas por motivo pessoal não cometeu, hoje elas 

fazem tratamento no Centro de Apoio Psicossocial - CAP’s. CONCLUSÃO: Assim como, as 

adolescentes grávidas apresentaram-se como um grupo heterogêneo: havia as que estavam felizes 

com sua condição, dizendo que tinham feito de tudo para estarem grávidas. Em outro extremo, 

havia adolescentes cuja gravidez aparecia como a única esperança em uma vida de muita violência 

e desespero. Sentiam-se sós, desamparadas, chegando a pensar em suicídio. O pensamento suicida 

associou-se estatisticamente com a presença de depressão, ansiedade, pouco apoio social e estado 

civil solteira. Dessa forma, o atendimento pré-natal de adolescentes grávidas confirma-se como 

uma excelente oportunidade de se conjugar esforços de diferentes profissionais, a fim de melhorar 

a detecção e a condição psicossocial dessas gestantes e, conseqüentemente, de seus futuros bebês. 

É neste momento que os profissionais de enfermagem podem atuar de forma efetiva, holística e 

ética, visando um cuidado individualizado. 
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O ÁLCOOL E SUAS DEPENDÊNCIAS 

 

Isamara Barbosa Cavalcante; Pollyanna Silva Alves de Sousa. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: isamara100@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O álcool é a droga lícita e psicoativa mais utilizada em nossa sociedade. Tem 

ampla aceitação cultural, diversas apresentações, modos de consumo e fácil acesso ao usuário. 

Consequentemente apresenta um maior número de complicações relacionadas ao uso continuado 

e/ou abusivo ou à interrupção deste em usuários crônicos (síndrome de abstinência). Seus estágios 

variam de uma embriaguez leve à anestesia, coma, depressão respiratória e, até a morte. 

OBJETIVOS: O estudo objetiva conhecer os sinais abusivos do álcool e os prejuízos causados 

por este no organismo, enfatizando os tipos de dependências provocadas e as consequências para 

o indivíduo, a família e a sociedade. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 

como meio de obtenção de dados nacionais relativos ao assunto em discussão. A busca eletrônica 

foi realizada nos bancos de dados SCIELO e LILACS. O período da publicação dos artigos foi 

de 2011 a 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Estudos apontam que a dependência alcoólica 

provoca alterações comportamentais, cognitivas e afetivas no indivíduo, tais como excitação e 

alegria, impulsividade, irritabilidade, agressividade, depressão, lentificação do pensamento, 

prejuízo da concentração, do raciocínio, da atenção e do julgamento. Causando vários tipos de 

dependência, tais como: dependência química, física e psicológica. A dependência química 

provoca uma ilusão de prazer que leva a pessoa a repetir seu uso compulsivamente, fazendo com 

que as fontes naturais de prazer percam o significado e procurando satisfação no uso da substância 

psicoativa. A dependência física corresponde à presença de sinais e sintomas físicos que aparecem 

quando o indivíduo interrompe ou diminui o uso do álcool, denominado de síndrome da 

abstinência como tremores, delírios, mal estar e a dependência psicológica se relaciona com um 

estado de ansiedade, vazio, depressão que surge quando o dependente interrompe o uso do álcool. 

As consequências relacionadas são várias, desde individuais e familiares como comportamento 

desregrado, desentendimento familiar, descontrole emocional e sentimental, problemas 

financeiros, agressões, indisposição para o trabalho até aspectos sociais como discriminação, só 

sendo aceito por pessoas da mesma condição, envolvimento com pessoas erradas, doenças 

relacionadas e tendência ao suicídio. CONCLUSÃO: A dependência causada pelo álcool, seja 

ela física, química ou psicológica acarreta graves consequências na vida do dependente, de sua 

família e da sociedade, ocasionando descontrole emocional, alterações comportamentais, 

prejuízos do raciocínio e julgamento, aumento da probabilidade de acidentes automobilísticos, 

homicídios, agressões e até suicídio. Diante do exposto, percebe-se no dependente um 

comportamento destrutivo, impulsivo, desorganizado, sem um foco ou objeto específico, 

desencadeando danos a toda sociedade. 
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ALCOOL E SEUS EFEITOS ENTRE ADOLESCENTES DE UM CENTRO DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA DE SOBRAL-CE 

 

Antonia Janielly Negreiros de Moraes; Vanessa Ximenes Bertoldo; Antonia Neyliane Carneiro 

Torres; Ana Cléa Gomes de Sousa; Vitória Régia Carvalho Santos; Antonia Siomara Rodrigues 

Silva; Jeosafá Araújo Lopes de Alencar. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: janielynda-rock@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é um período de transição entre a infância e a vida adulta 

caracterizado pela necessidade de integração social, busca da auto-afirmação e da independência 

individual, além da consolidação da identidade sexual e emoções conflitantes (Silva & Mattos, 

2004). Pode ser considerada como uma etapa do desenvolvimento que envolve inúmeras 

adaptações e mudanças nas capacidades e habilidades pessoais. O uso indevido de bebidas 

alcoólicas é considerado um grave problema de saúde pública. Além da sua prevalência na 

população adulta, esse comportamento está presente igualmente entre adolescentes, repercutindo 

na sua saúde física e mental. O consumo de álcool pode ser advindo do estilo de vida atual, dos 

elevados níveis de estresse, de ansiedade, de baixa auto-estima, sentimentos depressivos, 

susceptibilidade à pressão dos pares e problemas relacionados à escola. OBJETIVOS: Realizar 

uma roda de conversa com adolescentes sobre os efeitos nocivos do álcool na cidade de Sobral, 

junto às equipes do CSF Dr. Grijalba Mendes Carneiro/PSFCoelce. METODOLOGIA: Trata-

se de um relato de experiência do tipo exploratório e descritivo de abordagem qualitativa. O 

estudo foi abordado na Sociedade de Apoio à Família Sobralense(SAFS) onde foi realizado uma 

roda de conversa com um grupo de adolescentes de faixa etária 14 a 19 anos sobre os efeitos 

nocivos do álcool, ocorrido no mês de Novembro de 2012 onde participaram da roda 20 

adolescentes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A roda de conversa foi dividida em três tempos: 

dinâmica de sondagem inicial, a abordagem e a dinâmica final. A dinâmica de sondagem inicial: 

Foi feita uma pergunta aos adolescentes, qual o efeito do álcool para nossas vidas? Muitos deles 

ficaram tímidos ao falar, mas conseguiram se expressar diante do assunto com clareza e 

entendidos do assunto. Na abordagem: Feito uma explanação do assunto falando sobre os efeitos 

nocivos e conseqüências do álcool, utilizando álbum seriado com figuras impactantes. Os 

adolescentes mostraram-se entendidos do assunto, interagiram de forma positiva expondo seus 

conhecimentos e relataram já ter vivenciado familiares bêbados em casa. Na dinâmica final: 

Realizado uma dinâmica com premiações se acertassem as perguntas feitas pelos acadêmicos, 

essas perguntas eram sobre o que foi abordado. Neste momento o grupo já estava mais 

descontraído, sem timidez e com o assunto bem fixado, não tiveram dificuldade ao responder as 

perguntas. CONCLUSÃO: Os resultados indicaram um alto conhecimento da parte dos 

adolescentes sobre o assunto, mas desconheciam as doenças que o uso do álcool trazia para o 

organismo. No começo demonstraram timidez, mas foi por pouco tempo. Apesar de trazer claras 

conseqüências orgânicas, comportamentais e na estrutura de desenvolvimento da personalidade 

do jovem, o uso de álcool nesta faixa etária paradoxalmente ainda é combatido e valorizado, 

dependendo do ângulo em que o fenômeno seja observado: para a mídia e para os pares, o 

consumo de álcool é favorecido. Para a lei e para os programas de saúde pública, ele é combatido. 
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ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL EM PRONTO SOCORRO DE HOSPITAIS 

GERAIS 

 

Ana Adaurilane Rocha; Antônia Crissya Ximenes Farias; Angélica Gomes Sampaio; Francisca 

Lanaiara Vasconcelos; Juliana Veras Araújo Pinto; Mônica Paiva Rodrigues; Andréa Karyne 

Rocha Marques. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: lanaiaravasconcelos@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei 10.216/02, busca 

consolidar um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. Isto é, que garante 

a livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos serviços, comunidade e cidade, e 

oferece cuidados com base nos recursos que a comunidade oferece. OBJETIVOS: Realizar uma 

busca bibliográfica sobre aspectos do atendimento da equipe de enfermagem a portadores de 

transtornos mentais em pronto socorro de hospitais gerais. METODOLOGIA: O presente estudo 

trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva, realizado através de levantamento e revisão 

bibliográfica especializada em artigos indexados. A pesquisa trás como amostra, artigos 

referentes ao atendimento em saúde mental e pronto socorro em hospitais gerais nos anos 2000 a 

2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com a análise dos dados, foram utilizados 

apenas 09 (nove) artigos em que foram utilizados para resultado e discussão. Percebemos que 

45% dos artigos, abordam o tema sobre equipe de Enfermagem. E que, 33% dos artigos, relatam 

o tema sobre saúde mental. Restando assim, 22% ressaltando sobre o assunto de assistência 

hospitalar em hospitais gerais e psiquiátricos. Como podemos ver, de acordo com os critérios de 

inclusão, vemos que em 2005 foram publicados 02 (dois) artigos, de acordo com os critérios de 

inclusão. O mesmo aborda o assunto de assistência ao paciente com transtorno mental. Podemos 

ver algumas mudanças nesses paradigmas, como por exemplo: As diferentes necessidades em 

relação aos atendimentos de emergência entre os diagnósticos psiquiátricos. Observamos o maior 

numero de publicações no ano de 2010, totalizando 45% das publicações, que retratam melhor a 

assistência de enfermagem ao paciente portador de transtorno mental. Percebemos também, que 

o artigo publicado no ano de 1999, com 11% das publicações, abordam a politicagem e as 

mudanças daquela década, como as mudanças, por exemplo. CONCLUSÃO: Os resultados da 

pesquisa mostraram que na área de saúde mental, as práticas dos profissionais, conceitos, 

aceitação de tratamento do paciente, assim como as dificuldades e políticas em saúde mental, 

devem ser discutidas. A enfermagem é uma profissão que precisa de habilidades, responsabilidade 

e competências, de preferência, específicas. 
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CONSULTA DE ENFERMAGEM REALIZADA POR ACADÊMICOS: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

 

Artur Acelino Francisco Luz Nunes Queiroz; Álvaro Francisco Lopes de Sousa; Layze Braz de 

Oliveira; Francisco Bruno Batista Macêdo; Giovanna de Oliveira Liborio Doutado; Márcia Astrês 

Fernandes; Adriana da Cunha Meneses Parente. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: aacelino@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Anteriormente o tratamento reservado para a área da saúde mental limitava-se 

ao isolamento social e familiar dos pacientes em manicômios. Desde o final da década de 70 a 

Reforma Psiquiátrica opera para a transformação deste modelo de tratamento em substituição a 

uma abordagem holística, o foco deixa de ser a doença psiquiátrica e volta-se para o bem estar do 

sujeito. É fundamental que ambientes como o CAPS, NAPS, e CAPSad sejam embasados em um 

atendimento multidisciplinar e integrado em conjunto com os familiares. OBJETIVOS: O 

objetivo do estudo é descrever a experiência de acadêmicos de Enfermagem na consulta de 

enfermagem a pacientes em tratamento em um CAPS, refletir sobre a importância de atividades 

práticas para a formação de futuros enfermeiros e o funcionamento de novas formas de 

atendimento na área de saúde mental. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

sobre a consulta de enfermagem a clientes em tratamento no CAPS. A atividade descrita nesta 

experiência foi realizada no mês de abril de 2013, durante a prática acadêmica desenvolvida em 

um CAPS de Teresina, supervisionada pela docente da disciplina Enfermagem em Saúde Mental 

da Universidade Federal do Piauí. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A prática desempenhada 

no CAPS foi a primeira consulta de enfermagem realizada por acadêmicos do 3º período do curso 

de enfermagem, onde obtiveram uma visão holística do cliente, tendo cada um a oportunidade de 

consultar no mínimo três pacientes. O referido CAPS realiza atividades que buscam integrar a 

família no tratamento e recuperação dos clientes, por vezes os pacientes realizam atividades 

terapêuticas em grupo ou isoladamente. Neste serviço a equipe multidisciplinar atua de forma 

integrada de forma a prestar um atendimento completo e qualificado. A consulta de enfermagem 

tem como intuito o apanhado de informações sobre o paciente como identificação, histórico, 

antecedentes patológicos, hábitos e comportamento, além de informações referentes ao quadro 

clínico atual. O aluno tem a oportunidade de aplicar a semiologia psiquiátrica aprendida em sala 

de aula, identificando alterações psíquicas e transtornos vistos nas aulas teóricas. Uma vez 

identificados, a associação com o conteúdo aprendido teoricamente torna-se consolidado para o 

aluno, em contrapartida com as disciplinas apresentadas até então no curso. Essa experiência 

apresenta a necessidade de não limitar-se apenas á tecnologias duras, mas sim ás técnicas voltadas 

para o acolhimento, o vínculo e a escuta desse sujeito. CONCLUSÃO: Uma vez que a Reforma 

Psiquiátrica é hoje uma realidade, isso deve ser refletido em todos os seus círculos de ação desde 

as mudanças nas estruturas físicas, como a substituição de manicômios por CAPS e residências 

terapêuticas. A consulta de enfermagem efetuada no CAPS permitiu avaliar o paciente como um 

todo, não limitando o foco á doença, mas sim a todos os fatores que possam ter contribuído direta 

ou indiretamente ao quadro atual do cliente. 
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A NECESSIDADE DE UMA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL 

ORGANIZADA E ARTICULADA COM OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE. 

 

Hudson Francisco Silva Sales; Márcia Astrês Fernandes; Armano Lennon Gomes de Sousa; 

Morgana Maria da Silva Lima; Expedito Weslley Ferreira de Oliveira; Sérgio Cardoso de Farias 

Júnior. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: hudsonlarrone@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os transtornos mentais viraram um problema de saúde pública, e requerem 

uma atenção especial. Eles respondem por no mínimo 12% da carga global da doença, devendo 

chegar a 15% em 2020. Devido ao crescimento do número de usuários de crack, da visibilidade 

social e da demanda sobre os serviços de saúde há uma necessidade de ampliação do atendimento 

aos usuários de drogas no Sistema Único de Saúde (SUS), que tem nos CAPS uma referência e 

porta de entrada no SUS. Alerta-se para a necessidade de os cuidados em saúde mental infanto-

juvenil se desenvolvam em diversos serviços de saúde, como atenção básica e hospitalar. Chama-

se a atenção também para os transtornos mentais que acometem cerca de um terço da população 

idosa. OBJETIVOS: O estudo objetivou mostrar a importância de se ter uma rede de saúde 

mental articulada e organizada com outros serviços de saúde pronta para atender as necessidades 

dos seus usuários. METODOLOGIA: Tratar-se de uma revisão bibliográfica acerca da 

importância da articulação de uma rede de cuidados em saúde mental. A base de dados utilizada 

foi a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e os descritores utilizados foram: saúde mental, cuidados 

de enfermagem e serviços de saúde mental. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O espaço 

psicoterápico muitas vezes se confunde com o espaço físico da sala de atendimento do 

estabelecimento, pois há usuário que precisa ser atendido em domicílio. Sendo assim faz se 

necessários a invenção de ambientes domésticos (por exemplo, as Residências Terapêuticas) que 

criem uma realidade e ao mesmo tempo reinsira na vida desse portador de transtornos mentais o 

cotidiano anterior a internação, se possível o devolva para a sociedade. Além disso os CAPS 

garantem a oferta de atendimento especializado próximo ao local de moradia dos usuários, mas 

têm sido descritos problemas no acesso, além de evidências de estigmatização no vínculo com os 

CAPS. Notou-se que o financiamento é um dos fatores responsáveis pela lacuna de tratamento 

(treatment gap), que faz com que muitas pessoas com transtornos mentais não sejam tratadas. 

Percebeu-se assim a dependência do financiamento dos governos municipais, a baixa integração 

à rede de atenção primária, natureza organizacional dos CAPS na forma de administração direta 

e financiamento inadequado representa as principais fragilidades do novo modelo substitutivo do 

sistema manicomial. CONCLUSÃO: A criação de uma política específica de saúde mental deve 

ser compreendida no contexto do SUS. O sistema de saúde funcionaria como um circuito 

integrado de unidades sanitárias, tendo como portas de entrada, no território, o Programa de Saúde 

da Família (PSF) para a saúde geral e o serviço psicossocial (CAPS) para a saúde mental. A 

dinâmica do serviço ocorreria de forma a descentralizar o atendimento de um local (por exemplo 

hospital psiquiátrico), e levaria a outros serviços da rede de saúde, possibilitando a reprodução ou 

invenção da prática de cuidados à saúde mental, qualificando continuadamente os atendimentos 

em beneficio dos usuários. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO INDIVÍDUO EM SOFRIMENTO PSÍQUICO 

DECORRENTE DO USO DE DROGAS PSICOATIVAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Juliana Teixeira Nunes; Márcia Astrês Fernandes; Lara Emanueli Neiva de Sousa; Maria Esther 

Silva; Lanara Alves Pereira; Jairo Edielson Rodrigues Barbosa de Sousa; Armano Lennon Gomes 

de Sousa. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

 

INTRODUÇÃO: Os problemas psiquiátricos são bastante comuns entre usuários de substâncias 

psicoativas. Evidenciando-se que existe um risco considerado elevado da ocorrência de 

transtornos mentais em pessoas que fazem uso prejudicial de drogas. O grupo de substâncias 

psicoativas pode ser categorizado por seus efeitos no sistema nervoso central em perturbadoras, 

depressoras e estimulantes, destacando-se como principais em consumo no Brasil e 

potencialidades tóxicas: álcool, benzodiazepínicos, maconha, cocaína e crack. O consumo das 

substâncias psicoativas dentro dos contextos individuais, sociais e culturais, torna o sujeito 

usuário vulnerável a várias situações de risco. Figurando o abuso de substâncias psicoativas como 

um sério problema de saúde pública, por envolver questões de natureza clinica e social. 

OBJETIVOS: Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem quanto à assistência de 

enfermagem prestada ao indivíduo em sofrimento psíquico decorrente do uso de substâncias 

psicoativas, e discutir as consequências psicossociais experimentadas e a atenção da enfermagem 

voltada ao restabelecimento desta população. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência, cujos subsídios geradores da pesquisa foram as vivências das acadêmicas em um 

período de estágio em projeto de extensão realizado pela UFPI em um hospital psiquiátrico de 

referência de Teresina, Piauí, no período de 2011 a 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

experiência vivenciada revelou que o abuso de drogas permeia por várias classes e instâncias 

sociais, envolvendo assim doenças, delinquências e outros problemas associados. Foi observado 

que os pacientes apresentavam associação a diversos transtornos mentais: de humor, 

personalidade, depressão, bipolar e esquizofrenia, e se viam sob comportamentos de retração, por 

dificuldades de reinserção social, ou desorientação auto e alopsíquicas, enfrentando os efeitos 

psicóticos ocasionados. A maior parte dos pacientes apresentou um histórico de reinternações, de 

fugas e internação mandatória pelo sistema judicial. O papel desempenhado pela enfermagem no 

campo da saúde mental envolveu atividades focadas na promoção, na prevenção, na ajuda ao 

doente a enfrentar as pressões da enfermidade mental e na capacidade de assistir ao paciente e à 

família, ajudando-os a integrar-se ao meio social, restabelecendo as suas condições físicas e 

mentais. CONCLUSÃO: A partir desse suporte teórico, pôde-se compreender que o cuidado de 

enfermagem psiquiátrica voltado para o dependente químico, ainda encontra-se em um período 

de transição, ressaltando-se a importância que deve ser dada aos valores culturais, ao modo de 

abordagem e à relação de confiança que se deve estabelecer no auxílio a estes indivíduos, a fim 

de buscar reinseri-los socialmente e promover estratégias de minimização ou substituição do uso 

das substâncias psicoativas para o restabelecimento da qualidade de vida dos mesmos. 
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VIVÊNCIA DOS ALUNOS SOBRE A PALESTRA “DIGA NÃO ÀS DROGAS”: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Letica Rodrigues da Silva Aguiar; Michely Glenda Pereira da Silva; Raquel Vilanova Araujo. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: leticiarodrigues.aguiar@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Droga é definida como toda substância, natural ou não, que modifica as 

funções normais de um organismo, tais como alterações nas sensações físicas, psíquicas e 

emocionais. Há dois grandes grupos de drogas: lícitas àquelas permitidas por lei, entre elas estão 

os medicamentos em geral, o álcool e o cigarro; e as ilícitas que possuem a comercialização 

proibida pela justiça, como a maconha, a cocaína, o ecstasy, o crack, a heroína, etc. 

OBJETIVOS: Realizar a palestra “DIGA NÃO ÀS DROGAS” e descrever a vivência dos alunos 

sobre a prática proposta. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência acerca da 

palestra “DIGA NÃO ÀS DROGAS”, realizada por estudantes do curso de Enfermagem, na 

oportunidade do estágio realizado em uma Unidade Básica de Saúde da Zona Sul de Teresina/PI, 

sob orientação do supervisor de estágio. As atividades foram planejadas seguindo um cronograma 

de atividade, desenvolvido em um dia da semana, durante o mês de novembro, sendo convidado 

à comunidade em geral. Os alunos foram distribuídos em três grupos, cada um responsável em 

trabalhar de forma criativa um tema. O primeiro grupo abordou o uso de drogas, sua 

complicações, e problemática envolvida. O segundo abordou a prevenção do uso de drogas e o 

terceiro grupo refletiu as vivências e dificuldades do profissional de saúde relacionadas aos 

indivíduos da comunidade que consome drogas RESULTADOS E DISCUSSÃO: Embora no 

início tenha havido uma certa timidez, houve boa participação da comunidade, percebeu-se o 

medo e vergonha de alguns em falar sobre o assunto, foi relatado a problemática da 

comercialização de drogas na comunidade e nas escolas, a falta de segurança, a omissão de 

denuncias por medo de ameaças e perseguições. Foi exposto pelos indivíduos que há uma falta 

de locais na comunidade para atividades como pratica de esportes, caminhada, falta de informação 

e de locais adequados para tratamento dos usuários. Foi mostrado preocupação como o grande 

aumento de usuários de drogas. Quanto aos profissionais muitas vezes também sentem medo e 

incapazes, pois quando drogados estão fora de si, são capazes de fazer qualquer coisa para 

conseguir droga, sentem falta de preparo e apoio por parte dos governantes em lidar com a 

situação. Finalizando foram distribuídos panfletos informativos relacionados ao tema abordado e 

repassado orientações referentes aos locais disponíveis para a reabilitação na cidade de Teresina-

PI CONCLUSÃO: É preciso refletir a problemática das drogas nas comunidades, buscando 

meios e espaços para que os jovens se ocupem e fiquem distantes das drogas, para isso é preciso 

o investimento e incentivos das autoridades em programas voltados para indivíduos que recorrem 

às drogas por falta de oportunidade e tentam com a droga esquecer a miséria, o desemprego, a 

fome, a falta de perspectiva de uma vida melhor. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR: ESTRATÉGIAS 

PARA APOIO DA APRENDIZAGEM 

 

Rayann Branco dos Santos; Jocielma dos Santos de Mesquita; Auxiliadora Elayne Parente 

Linhares; Ana Caroline Lira Bezerra; Flávia Vasconcelos Teixeira; Danyela dos Santos Lima; 

Eliany Nazaré de Oliveira. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: rayannebranco@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As dificuldades de aprendizado quase sempre se apresentam associadas a 

outros problemas, principalmente comportamentais e emocionais. As crianças que sofrem com 

esses distúrbios possuem menos rendimento escolar, social e consequentemente maiores riscos 

de desenvolverem problemas mentais. OBJETIVOS: Desenvolver ações educativas de apoio á 

aprendizagem e ao comportamento com crianças em uma Escola do Ensino Fundamental I, da 

Cidade de Sobral Ceará. METODOLOGIA: Pesquisa-ação, com abordagem qualitativa do tipo 

exploratório-descritiva, realizada com crianças do ensino fundamental I, com idade entre 6 e 10 

anos. Tal ação foi desenvolvida em um bairro precário da cidade de Sobral-CE, no mês de março 

de 2013. A interação com o público-alvo se deu através de dinâmicas, com a utilização de papel 

e caneta e também de recursos audiovisuais. Além das dinâmicas foram realizadas palestras que 

abordaram, no primeiro momento, a aprendizagem, tendo um momento prático de jogos 

matemáticos e caça-palavras, seguidos de uma segunda palestra a qual teve como principais temas 

o comportamento e o bullying. Houve também a presença de músicas educativas que incentivaram 

os estudantes a se comportar bem, respeitando os pais, professores e os colegas de classe. Atentou-

se para o cumprimento da Resolução 196/96 que defende os seres humanos participantes de 

pesquisas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As ações foram realizadas tendo como base o 

dinamismo com os estudantes. Durante a dinâmica inicial destinada à sondagem dos 

conhecimentos, foi notado que os alunos tinham a consciência de que é necessário ter um bom 

comportamento na escola e que é fundamental tirar boas notas e ter uma aprendizagem 

significativa. Dessa forma, foi possível realizar uma boa explanação do assunto referente ao 

comportamento e a aprendizagem, visto que os estudantes mostraram-se receptivos a ação. Foi 

bastante satisfatória a interação dos estudantes com as brincadeiras educativas e nas músicas 

cantadas. Na sondagem final, para análise do conhecimento adquirido por parte dos participantes, 

verificou-se que o conhecimento foi transmitido e apreendido por eles, visto que estes 

responderam em coro as perguntas que lhes foram feitas. Observou-se, em uma visita da equipe 

à escola dias após a ação, que houve um melhor rendimento escolar e comportamental das 

crianças envolvidas, de modo que os xingamentos existentes entre os colegas de classe 

diminuíram e as notas de muitos alunos aumentaram. Os professores relataram que os pais dos 

estudantes demonstraram bastante satisfação com a ação, pelo fato de seus filhos terem contado 

detalhes do momento educativo vivenciado e por terem apresentado melhoria na convivência com 

os irmãos e colegas de classe. CONCLUSÃO: A ação realizada foi bastante eficaz, pelo fato de 

ter atendido aos objetivos da equipe organizadora e por ter sido recebida de maneira tão positiva 

por parte do público-participante, dos coordenadores e diretores da escola, que foi cenário da ação 

e também por parte dos pais dos alunos que participaram do momento educativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

517 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 

 

 

REFLEXÃO SOBRE USO INDEVIDO DE DROGAS E OS AGRAVOS PSICO 

SOCIAIS: ATUAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE FARMÁCIA, ENFERMAGEM E 

SERVIÇO SOCIAL. 

 

Francisca Herica Chaves Albuquerque; Brena Geyse Mesquita Rocha Soares; Alefe Albuquerque 

Cunha; Girlene Fontenele Magalhães; Tania Maria Martins Sampaio; Amanda Maria Chaves 

Albuquerque. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: herikac_@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O curso de Farmácia das Faculdades INTA possui o Projeto de Extensão 

Multidisciplinar Ser jovem: Recriando sonhos e histórias que proporciona vivência com a 

comunidade adscrita ao seu território, bairro Dom Expedito, Sobral (CE). Nesse projeto 

participam alunos do curso de Enfermagem, Farmácia e serviço social, os quais tiveram uma 

sensibilização sobre o uso indevido de drogas com uma equipe de multiprofissionais, como: 

Psicólogo, Enfermeiro, Psiquiatra, Farmacêutico e representante do Ministério público. Após este 

momento de sensibilização formou-se grupo de extensão com 22 alunos. OBJETIVOS: Este 

trabalho trata-se de um relato de vivência, cujo objetivo é descrever a experiência dos alunos 

extensionistas num momento de Educação em Saúde com os alunos do 1ª série de ensino médio 

da Escola Estadual Sinhá Sabóia, Sobral (CE). METODOLOGIA: Como metodologia foi 

utilizada dinâmica de grupo e exposição dialogada considerando os seguintes eixos de discussão: 

Conhecimento prévio dos alunos, legalidade das drogas, pessoas envolvidas no tráfico, assim 

como as consequências sobre o uso de drogas. Em seguida, realizou-se avaliação do momento 

com os acadêmicos onde relataram sua opinião quanto ao conhecimento prévio, tanto dos alunos, 

quanto os seus; contribuição da vivência no seu processo de aprendizagem, assim como sugestões 

para os próximos momentos. Assim como, consultas e conversas psicossociais com os 

acadêmicos e profissionais da área (assistente social). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

resultados evidenciaram que este momento permitiu reflexões tanto para os alunos de ensino 

médio, como para os acadêmicos, pois houve troca de saberes e diálogos com opiniões distintas; 

perceber fragilidades quanto à compreensão dos adolescentes sobre os danos e agravos causados 

pelo uso indevido das drogas. Na forma de abordagem das próximas intervenções, os acadêmicos 

sugeriram momentos lúdicos. CONCLUSÃO: A partir dos resultados, conclui-se a relevância da 

vivência considerando a oportunidade de incentivar a integração entre os cursos de graduação e 

seus fazeres, assim como empoderamento destes acadêmicos com a realidade dos adolescentes. 
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UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NO CAPS - AD III DE PARNAÍBA-PI 

 

Mailson Albuquerque Oliveira; Adriana Dias Cunha; Jocelma de Moraes Campos; Jeremias de 

Moraes Campos; Jéssica da Silva Santos; Maria Ivaneide da Silva Gomes; Patrícia Lima 

Cavalcante. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: maylsonalbuquerque@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O uso abusivo de álcool e outras drogas no Brasil é uma questão 

epidemiológica e de saúde pública que vem se agravando, sendo necessárias inovações nos 

dispositivos de cuidado e nos modelos de atenção historicamente estabelecidos. Desta forma, é 

criado um órgão específico: Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS - AD) 

tendo como proposta prestar atendimento especializado a usuários de álcool e drogas, baseado 

nas diretrizes da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial. OBJETIVOS: O presente estudo é 

resultado de uma experiência de estágio básico realizada no CAPS-AD III da Cidade de Parnaíba 

-PI, tendo como objetivo observar a funcionalidade deste e as práticas desenvolvidas pelo 

psicólogo tanto no âmbito individual e grupal quanto no institucional. METODOLOGIA: Foi 

realizada uma pesquisa de campo, na qual a coleta de dados se deu através da observação 

participante, pautada no método cartográfico e na pesquisa- intervenção. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O estágio foi realizado em 6 visitas, durante as quais observou-se o espaço físico, 

o quadro de funcionários e usuários. Onde foi verificado que a instituição se encontra em boas 

instalações físicas frente à demanda atendida diariamente. O serviço prestado aos usuários 

consiste primeiramente no acolhimento, seguido de anamnese com os profissionais de referência 

para em seguida receber atendimento conforme os modos: intensivo (cinco vezes por semana), 

semiintensivo (três vezes por semana) ou não-intensivo (duas vezes por semana). E também é 

feito acolhimento 24 horas e internação, podendo esta ser clínica ou psicossocial. As atividades 

desenvolvidas com os usuários são: atendimento individual (medicamentoso e psicoterápico), 

atendimento em grupo, visita domiciliar, oficinas terapêuticas, atendimento noturno, atendimento 

à família e redução de danos. No entanto, existem questões a serem reavaliadas com relação à 

dependência institucional do usuário tais como a falta de perspectiva para a reinserção social do 

mesmo, a frágil relação entre os familiares e o serviço, oficinas com temáticas somente femininas 

e inexistência de articulação entre os profissionais do serviço. Deste modo, os profissionais têm 

o desafio de atuarem de modo transdisciplinar e interdisciplinar, a fim de promoverem um serviço 

com ações que atendam em toda a sua completude as demandas existentes, visto que a 

dependência de álcool e outras drogas perpassa a questão subjetiva, sendo necessária uma 

intervenção sociocultural CONCLUSÃO: Conclui-se que a atuação do psicólogo junto a uma 

equipe interdisciplinar em saúde pública tem grande relevância para a execução da proposta 

antimanicomial que fundou este novo dispositivo. Sendo esta pesquisa importante não só para 

relatar o funcionamento de mais um serviço de saúde, mas sim como meio de difundir os frutos 

da reforma psiquiátrica para os profissionais da saúde e a comunidade em geral. 
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OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM UM PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA: 

UM RELATO DE CASOS 

 

Francisco Bruno Batista Macedo; Antonio Dean Barbosa Marques; Álvaro Francisco Lopes de 

Sousa; Artur Acelino Francisco Luz Nunes Queiroz; Layze Braz de Oliveira; Luana Feitosa 

Mourão; Wanderson David Ribeiro de Oliveira. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: brunomacedobatista@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A esquizofrenia, transtorno caracterizado por distorções do pensamento, da 

percepção e deafetos inapropriados, acomete cerca de 1% da população, comprometendo diversos 

aspectos da vida do seu portador. As causas da esquizofrenia permanecem sem esclarecimento, 

pois não há fundamentação biológica exata para explicar suas manifestações clínicas. A 

assistência aos pacientes psiquiátricos no Brasil vem se transformando nas últimas décadas, de 

forma a se adequar ás mudanças sugeridas pela Reforma Psiquiátrica. Entre as estratégias 

assistenciais, foi proposta a criação de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) com o objetivo 

de oferecer atendimento à população moradora na área de abrangência em um modelo que prioriza 

a reabilitação e a reintegração psicossocial do indivíduo adoecido mentalmente em todo o âmbito 

social. OBJETIVOS: Objetivou-se analisar os cuidados a um paciente com esquizofrenia 

paranóide, utilizando do processo de enfermagem como instrumento do cuidado. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, realizado com um paciente do Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS III), durante o mês de março de 2012. Foram realizadas visitas no 

local de estágio, pelos acadêmicos de enfermagem da Faculdade Aliança, realizando um 

acompanhamento sistemático com o paciente e uma leitura interpretativa do prontuário do 

mesmo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O paciente J. C. P. L., 24 anos, gênero masculino, 74 

kg, 1,76 de altura, apresentou os primeiros sintomas aos 10 anos de idade, já fez tratamento em 

hospital psiquiátrico, com histórico de 5 internações, encaminhado ao CAPS SUL III pelo hospital 

psiquiátrico de forma espontânea. O paciente iniciou o Projeto Terapêutico Individualizado em 

modalidade intensiva, indo ao CAPS todos os dias da semana com exceção das quintas-feiras. 

Segundo o diagnóstico de enfermagem, o cliente apresenta um processo de pensamento 

perturbado e inadequado, gerando risco de suicídio, incapacidade de realizar escolhas, ansiedade 

e risco de violência dirigida a outros. As intervenções de enfermagem realizadas no CAPS visam 

pesquisar junto ao cliente suas habilidades, propiciar atividades de seu interesse para mantê-lo na 

realidade e socializá-lo, estabelecer relação de confiança com o mesmo, estar atento para falar de 

forma audível e respeitosa quando o cliente estiver por perto, ouvi-lo atentamente, estimulando-

o a se expressar, proteger o cliente e os demais se houver risco de agressividade e estar atento ao 

risco de suicídio quando a pessoa toma conhecimento de sua doença. CONCLUSÃO: A 

assistência de enfermagem ao cliente com transtorno mental no Brasil vem, ao longo dos anos, se 

desenvolvendo e procurando atender as propostas oriundas da Reforma Psiquiátrica, exigindo dos 

profissionais de saúde uma prática contrária da psiquiatria tradicional. É fundamental que o 

enfermeiro participe das discussões sobre o processo de reforma psiquiátrica, aprenda a dialogar 

com discursos diversos sobre a loucura e saiba conviver com o objetivo e o subjetivo. 
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VIVÊNCIA EM UM CRAS 

 

Mailson Albuquerque Oliveira; Adriana Dias Cunha; Jocelma de Moraes Campos; Jeremias de 

Moraes Campos; Jéssica da Silva Santos; Maria Ivaneide da Silva Gomes; Patricia Lima 

Cavalcante. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: maylsonalbuquerque@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é um órgão estatal que 

tem como proposta atuar nas áreas de vulnerabilidade e risco social por meio da organização e 

oferta dos serviços de Proteção Social Básica. Ele realiza oficinas produtivas, encaminhamentos, 

visitas domiciliares, acolhimentos e campanhas a respeito da exploração e abuso sexual, violência 

doméstica, abandono, direitos violados ou ameaçados. OBJETIVOS: Desta maneira, o presente 

trabalho versa analisar processos psicossociais presentes no serviço, bem como os aspectos 

institucionais que o atravessam, incluindo as dificuldades e contribuições do psicólogo. 

METODOLOGIA: O estudo foi realizado a partir da observação de um CRAS da cidade de 

Parnaíba -PI. Utilizou-se como ferramenta de dados o Método Cartográfico, no qual a observação 

deve ser pautada em todos os fenômenos que o objeto em questão venha a apresentar. Para tanto, 

este método se alia aos outros métodos de observação, apresentando-se como um “instrumento 

de pesquisa singular” (Breakwell, 2010), pois não se delimita a uma teoria ou orientação 

epistemológica. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante as seis visitas realizadas no CRAS 

pode-se conhecer a estrutura da instituição, seus funcionários, usuários, assim como transitar por 

todas as oficinas oferecidas pelo serviço, observando nestas e na instituição ao todo as relações 

interpessoais existentes. As oficinas buscam atingir crianças, jovens, adultos e idosos, assim como 

grupos específicos de grávidas e de pessoas com deficiência. Pode-se perceber que os 

profissionais tem interesse em desenvolver as atividades com eficácia, no entanto, sentem-se 

limitados devido ao excesso de trabalho, visto que o CRAS em questão é responsável em atender 

a cinco bairros do município tendo, no entanto, poucos funcionários para essa demanda. 

Refletindo a realidade de outros CRAS, este possui apenas um psicólogo. Verificou-se que ele 

tem um importante papel na equipe interdisciplinar e desempenha funções além das previstas em 

sua graduação, como coordenação de oficinas, matriciamento e busca ativa. As limitações 

apontadas voltam-se para dificuldades institucionais e de infraestrutura, sendo comum a todos os 

técnicos das unidades, assim como o baixo salário e o excesso de trabalho. CONCLUSÃO: Por 

fim, essa experiência nos propôs uma reflexão sobre os inúmeros desafios que a psicologia ainda 

enfrenta na assistência social, visto que ela sempre priorizou em seus estudos e intervenções 

explorar a individualidade dos sujeitos em detrimento das questões sociais. Sendo que, as 

limitações não surgem na prática do psicólogo, mas sim desde a sua formação. Apesar dos 

inúmeros desafios, a Psicologia também tem um campo vasto de possibilidades de atuação e 

contribuição, pois o saber psi e suas práticas podem ajudar os sujeitos e os grupos sociais menos 

favorecidos a superarem os obstáculos e dificuldades, visando a construção e efetivação de um 

novo paradigma pautado nas relações humanas, no estabelecimento da cidadania, autonomia e 

empoderamento dessas pessoas. 
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A IMPORTÂNCIA DA REFORMA PSIQUIÁTRICA PARA A MUDANÇA DE 

PARADIGMA NO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE 

TRANSTORNO MENTAL. 

 

Ana Cléa Lopes Magalhães; Jaqueline Alves de Cerqueira; Karla Dalyla de Sousa Pereira; Kênia 

Alencar Ferreira de Sousa; Maria José Araújo Lima; Naiara Karine Lopes Pereira; Rochelia Maria 

Secundo. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: anacleamagalhaes@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A representação social do portador de transtorno mental esteve por muito 

tempo associada ao “louco”, o “incapaz”, o “anormal”, o “doente incurável”, gerando, assim, uma 

espécie de exclusão que pode ser claramente comprovada através de fatos históricos. No sentido 

contrário, surge a Reforma Psiquiátrica na década de 1970, na tentativa de impulsionar e divulgar 

a compreensão da pessoa portadora de transtorno mental, como sujeito-cidadão, capaz de 

conviver em sociedade e compartilhar ativamente do convívio familiar e comunitário. 

OBJETIVOS: Possibilitar uma reflexão acerca da importância da Reforma Psiquiátrica para a 

mudança de paradigma no processo de assistência ao portador de transtorno mental. 

METODOLOGIA: Para subsidiar esta proposta de estudo optou-se por uma pesquisa 

bibliográfica, onde a coleta dos dados ocorreu entre março e maio de 2013. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Falar de Reforma Psiquiátrica requer, minimamente, falar da questão da loucura, 

das diversas formas de conceber, tratar e lidar com esta questão. Sabe-se que a trajetória da 

loucura acompanha a trajetória da humanidade, sendo vista ao longo desse período como bruxaria, 

algo demoníaco, perigo, doença, enfim representanda muitas vezes como algo negativo para a 

sociedade. Nesse contexto, a resposta dada à loucura estava vinculada a práticas de segregação e 

institucionlização, sendo criado o asilo como o espaço específico da loucura. Com o advento da 

psiquiatria científica, entre os séculos XVIII e XIX, iniciam-se críticas à forma de tratamento do 

portador de transtorno mental, ganhando força com o fim da Segunda Guerra Mundial, e com as 

manifestações advindas da Luta Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica, questionadoras do 

modelo assistencial, até então dispensado ao “louco”. No Brasil, a Reforma Psiquiátrica é um 

processo que surge mais concreta e principalmente a partir da conjuntura da redemocratização, 

em fins da década de 1970 na tentativa de dar à loucura outra resposta social, sendo, portanto, 

considerada como um processo histórico de formulação crítica e prática que tem como objetivos 

e estratégias o questionamento e a elaboração de propostas de transformação do modelo clássico 

e do paradigma da psiquiatria. CONCLUSÃO: Como um processo político e social complexo, 

composto de atores, instituições e forças de diferentes origens, e que incide em lugares diversos, 

perpassando os territórios do imaginário social e da opinião pública, a Reforma Psiquiátrica, deve 

ser compreendida como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e 

sociais, vivenciada no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais. 

Nesse sentido, cabe destacar o êxito da legislação brasileira sobre saúde mental, que tem avançado 

bastante no sentido da reorientação do modelo assistencial, incentivando a desinstitucionalização 

e o convívio familiar e comunitário, através da implantação de serviços extra-hospitalares 

substitutivos aos hospitais psiquiátricos. 
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ESTRATÉGIAS EVIDÊNCIADAS NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS VOLTADAS AOS USUÁRIOS DE CRACK 

 

Iara Jéssica Barreto Silva; Ana Dulce Amorim Santos Soares; Fernando José Guedes da Silva 

Júnior; Claudete Ferreira de Souza Monteiro; Rogério Ferreira Luz. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: anadulce1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A atenção aos usuários de crack no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

está baseada nos referenciais de atenção em rede, acesso universal e intersetorialidade. O Centro 

de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPSad) faz parte desta rede, apesar de não ser 

seu elemento único nem central. Estes devem ser preparados para realizar algumas ações no 

cuidado de usuários de drogas. OBJETIVOS: analisar na literatura científica as práticas 

desenvolvidas nos CAPSad empreendidas para construção dos projetos terapêuticos dos usuários. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Realizou-se levantamento 

bibliográfico nas bases de dados SCIELO, LILACS e MEDLINE que fazem parte da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS). RESULTADOS E DISCUSSÃO: As ações dos CAPSad encontradas 

nos estudos já realizados são inúmeras, dentre elas, cabe ressaltar: um acolhimento universal e 

incondicional dos usuários de crack; matriciamento em outros dispositivos da rede que 

desenvolvam atenção a usuários de drogas; dar atenção necessária e regular os usuários em crise 

assim como fora da crise; em casos de abandono de tratamento, realizar busca ativa desses 

usuários em articulação com atenção básica; desenvolver atividades, em especial as relativas a 

redução de danos, em ambientes fora de seu espaço institucional, assim como oficinas 

terapêuticas; suporte e apoio aos familiares; desenvolver redes intersetoriais com a finalidade de 

promoção de saúde, socialização, bem como a oferta de atividades físicas, cultura, lazer, e 

inserção no mercado de trabalho e outras. CONCLUSÃO: A política de saúde brasileira voltada 

para a atenção à saúde mental tem como finalidades a desinstitucionalização e a reabilitação 

psicossocial do usuário que tem problemas por conta do uso de álcool e outras drogas. Porém há 

um déficit no acesso ao SUS por parte desta população. Apesar de existir inúmeras ações para 

serem desenvolvidas, ainda é necessário qualificar o acolhimento e o cuidado integral em toda a 

rede para uma melhor eficácia no tratamento. Sendo assim, a ampliação e informatização do 

acesso são percebidas como preferência nas ações de saúde mental em relação a este usuário, para 

melhorar o sistema de integração da rede de cuidados. 
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TRANSTORNO BIPOLAR: ABORDAGEM DE ENFERMAGEM E O 

COMPROMETIMENTO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE SEU 

PORTADOR 

 

Gracelina Santos Leal; Janaína Silva de Oliveira; Luciana Miranda Rodrigues; Brena Lima de 

Carvalho. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: gracelina_leal@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O transtorno afetivo bipolar (TAB) é uma doença multifatorial e crônica, 

associada a comprometimento importante da qualidade de vida de seu portador. Caracteriza-se 

por oscilações importantes do humor entre os polos da euforia (mania) e depressão. Os episódios 

maníacos apresentam grande propensão à recorrência. As crises no início são espaçadas, e é quase 

imperceptível a diferença dos sintomas para os aspectos de personalidade do indivíduo, mesmo 

episódios isolados de tristeza, ou de muita alegria, competência nos trabalhos, estudos, 

sexualidade, ou uma certa negligência com a vida financeira. Muitas vezes esse diagnóstico nunca 

chega a ser dado, tornando-se mais susceptível o agravamento do transtorno no paciente, podendo 

levá-lo ao suicídio. OBJETIVOS: Este estudo realizado através de uma revisão literária tem 

como objetivo avaliar a relevância da enfermagem frente ao Transtorno Afetivo Bipolar tendo 

como alvo a melhoria da qualidade de vida dessa clientela. METODOLOGIA: A presente 

pesquisa foi realizada através de uma revisão de literatura do tipo exploratório e abordagem 

qualitativa, que visou contribuir e explicar de maneira teórica sobre o papel da enfermagem acerca 

dos cuidados prestados aos clientes com Transtorno Bipolar visando a melhoria da qualidade de 

vida dos mesmos. Os dados foram coletados através de fontes como: livros, revistas e periódicos 

já publicados adotando uma abordagem da temática em questão. Foram pesquisados artigos 

relacionados ao conceito, diagnóstico, tratamento e assistência de enfermagem aos pacientes com 

transtorno bipolar. A busca dos artigos foi feita nas bases de dados como LILACS, SCIELO, BVS 

e livros pertencentes à biblioteca da Universidade Estadual do Piauí – campus/ Floriano, com uma 

limitação temporal de 1999 a 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O início desse transtorno 

geralmente se dá em torno dos 20 a 30 anos de idade, mas pode começar mesmo após os 70 anos. 

O início pode ser tanto pela fase depressiva como pela fase maníaca, iniciando gradualmente ao 

longo de semanas, meses ou abruptamente em poucos dias, já com sintomas psicóticos o que 

muitas vezes confunde com síndromes psicóticas. A comunicação é o meio através do qual o 

enfermeiro interage com os pacientes, um dos objetivos da assistência da enfermagem, é levar os 

pacientes a participar dos esquemas terapêutico. Essa participação depende dos processos de 

comunicação, a partir dos quais se estabelecem as relações de confiança necessária, dessa forma 

o paciente se sentindo mais seguro, ele passa a contribuir com o trabalho do enfermeiro, para sua 

própria melhora. CONCLUSÃO: Doenças como Transtorno Bipolar, requer uma maior interação 

enfermeiropaciente, sendo um dos maiores fatores para a melhora do mesmo. Conquistar a 

confiança do paciente, ouvir suas queixas, observar suas atitudes e seus ápices de humor, manter 

um diálogo, são atitudes que proporcionam grande diferença no tratamento de pessoas com 

transtorno bipolar. 
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O USO CRÔNICO DE CRACK CAUSA DA DESNUTRIÇÃO? 

 

Railson Pereira Souza; Mônica Carvalho Gomes; Alessandro Carvalho Alves dos Santos; Sansão 

Lopes de Moraes Neto; Eduardo Emanuel Sátiro Vieira; Margareth Coêlho dos Santos; Rinna 

Santos de Almondes. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: monica_carvalho125@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O crack é uma mistura de cocaína em forma de pasta não refinada com 

bicarbonato de sódio. Apresenta-se na forma de pequenas pedras sendo mais potentes que a 

cocaína em pó. Os usuários de crack apresentam um comportamento violento, ficando facilmente 

irritáveis. Normalmente, os usuários têm os lábios, a língua e a garganta queimados devido a 

forma de consumo da droga. É uma das únicas drogas capazes de transformar, em poucas semanas 

de uso, um corpo minimamente saudável em um retrato de fraqueza. O uso do crack atua no 

cérebro liberando substâncias que bloqueiam a fome. Então sob o efeito da droga, a pessoa pode 

ficar dias e noites sem se alimentar. Em decorrência da desnutrição e a carência de nutrientes, 

lesões e manchas na pele são perceptíveis. O uso crônico do crack resulta consequências graves 

como infarto, insuficiência renal e transtornos psiquiátricos. OBJETIVOS: Verificar 

informações atualizadas acerca da relação do consumo de crack com o déficit nutricional dos 

usuários da droga. METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão sistemática, por meio da 

consulta de trabalhos científicos nas bases de dados da PubMed, SCIELO, LILACS e BIREME, 

entre os anos de 2002 e 2012. Foram selecionados 18 estudos que avaliaram a relação do crack 

com a desnutrição, utilizando os seguintes descritores: droga, crack, dependentes químicos, 

estado nutricional, desnutrição. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos mostraram que 

mais de 90% dos usuários de crack obtiveram mudanças nos hábitos alimentares, sugerindo assim 

que o uso dessa droga interfere no consumo alimentar. Além disso, o uso dessa droga causa 

degeneração dos músculos esqueléticos, sendo que outros estudiosos afirmam que os usuários 

encontram-se muito emagrecidos e com alterações metabólicas consideráveis como problemas 

hepáticos e baixa reserva de gordura corporal. CONCLUSÃO: O uso de substâncias psicoativas 

como o crack provoca alterações no metabolismo e têm como consequências outras complicações 

além do baixo peso, sendo de grande importância o acompanhamento do estado nutricional em 

unidades de serviço de saúde, fazendo-se necessários novos estudos que correlacionem o uso 

desse tipo de droga com estado nutricional. 
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A ATENÇÃO BÁSICA NO CUIDAR EM SAÚDE MENTAL: METASSÍNTESE 

QUALITATIVA 

 

Emilly Anne Cardoso Moreno; Natália Andrade Martins; Luciane Soares de Lima; Ana Márcia 

Tenório de Souza Cavalcanti. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária 

Apresentação: Pôster 

E-mail: nattandrade1@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A atenção básica na saúde traz como princípio a integralidade da assistência, 

visando o indivíduo em todo o seu contexto. Com a Reforma Psiquiátrica trazendo o contexto da 

saúde mental para o social os princípios da atenção básica e da Reforma se igualaram. As 

Unidades básicas de saúde tornam-se a porta de entrada do paciente para o serviço de saúde, 

unindo os profissionais atuantes na unidade com a comunidade. A saúde mental também se 

encaixa na promoção à saúde, e foi visto que muitos transtornos mentais podem ser controlados 

e cuidados pela atenção primária. Mas o grande problema está nos profissionais de saúde atuantes 

nessa atenção que ainda não estão prontos para lidar com tais questões. OBJETIVOS: Teve como 

objetivo avaliar a produção científica disponível na literatura sobre o cuidar em saúde mental na 

atenção básica, sem perder a individualidade de cada artigo. METODOLOGIA: A presente 

investigação é uma metassíntese qualitativa que conteve uma amostra de cinco artigos. A pesquisa 

ocorreu no sistema on line da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e englobou as bases de dados: 

Scielo (Scientific Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde) e CidSaúde (Literatura em Ciência Saudáveis). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Viu-se que as dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde geradas pela 

falta de capacitação e informação promovem um cuidar pautado no medo e na discriminação e 

trazem a necessidade de atividades de capacitação, treinamento e sensibilização dos profissionais 

da atenção básica que gerem mudanças na forma de assistir o usuário em sofrimento mental, para 

que o profissional de saúde possa acolher esse indivíduo e sua família de forma integral. 

CONCLUSÃO: A falta de capacitação, treinamento e sensibilização dos profissionais que atuam 

na atenção básica faz com que o cuidado em saúde mental torne-se debilitado, tornando problemas 

simples em muito mais complexos. A visão de que pessoas portadoras de transtornos mentais são 

loucas e perigosas ainda é muito presente na sociedade. A construção de uma capacitação e da 

passagem de maiores informações para os profissionais fica evidente, mas não só eles devem ser 

informados, a família do paciente que apresenta o sofrimento mental também deve ser alertada e 

capacitada para melhor acolhê-lo. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE COM 

ESQUIZOFRENIA 

 

Shirley Irineu de Sousa; Vera Lúcia Silva Oliveira; Sharley Joel Cavalcante; Ana Cristina 

Mesquita Fernandes; Dorislene Silva Oliveira Catunda; Daniela Oliveira Catunda; Keila Maria 

de Azevedo Ponte. 

 

Eixo: Saúde mental comunitária  

Apresentação: Pôster 

E-mail: xirlinha10@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Bleuler (1857-1939) criou o termo “esquizofrenia” (esquizo = divisão, phrenia 

= mente) que substituiu o termo demência precoce na literatura. Bleuler conceitualizou o termo 

para indicar a presença de uma cisma entre pensamento, emoção e comportamento nos pacientes 

afetados. Bleuler descreveu sintomas fundamentais (ou primários) específicos da esquizofrenia 

que se tornaram conhecidos como os quatro “As”: associação frouxa de ideias, ambivalência, 

autismo e alterações de afeto. Bleuler também descreveu os sintomas acessórios, (ou secundários), 

que incluíam alucinações e delírios (EY, BERNARD, & BRISSET, 1985). O Processo de 

Enfermagem é um sistema deliberado para identificação e resolução dos problemas de saúde no 

sentido de atender o cliente e as necessidades de enfermagem. (SMELTZER & BARE, 1998). 

OBJETIVOS: Realizar a sistematização da assistência de enfermagem. METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa, realizado em Hospital referência em 

saúde mental em, Sobral-Ce. O sujeito do estudo foi uma mulher diagnosticada com 

esquizofrenia, e os dados foram coletados por meio de técnica da entrevista, exame físico 

(observação) e exame do estado mental do paciente durante o período de internação, que ocorreu 

em maio 2012. A análise dados foi mediante avaliação do conteúdo das informações contidas nas 

entrevistas e consulta feita ao prontuário. Os diagnósticos de enfermagem foram estabelecidos de 

acordo com NANDA (2009/2011). As informações foram analisadas a luz da literatura pertinente. 

Por se tratar de uma pesquisa com pessoas, foram observados os preceitos éticos conforme 

Resolução 196/96 do Ministério da Saúde (BRASIL,1996). RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Histórico de enfermagem: M.O.M.O, sexo, feminino, 36 anos, católica, dona de casa, 3 filhos, 

natural de Sobral, sendo admitida no hospital em questão, no setor de psiquiatria, no dia nove de 

maio para tratamento do diagnostico inicial de Esquizofrenia, permanecendo dois dias internada. 

Diagnósticos de Enfermagem: Percepção sensorial perturbada relacionada às alucinações 

auditivas, visuais. Intervenções: Ouvir atentamente o cliente quando ele fala sobre seus 

sentimentos, incentivar e promover o relacionamento com o paciente através de contato verbal. 

Evoluções de Enfermagem: Paciente verbalizando, sem queixas, aceitando dieta oferecida, 

eliminações fisiológicas presentes. Ao exame físico: normocorado, hidratada, acuidades visual, 

olfativa, auditiva e tátil satisfatórias: Paciente verbalizando, sem queixas, aceitando dieta 

oferecida, eliminações fisiológicas presentes. Ao exame físico: normocorada, hidratada, 

acuidades visual, olfativa, auditiva e tátil satisfatórias. CONCLUSÃO: A realização desse estudo 

de caso identificou a importância da assistência de enfermagem integral ao paciente portador de 

esquizofrenia para sua recuperação e inserção a sociedade. 
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EIXO 7: 

 

“INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO CUIDADO 

EM SAÚDE” 
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CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMAGEM: VIVÊNCIAS SOBRE AS TAXONOMIAS CIPE E NANDA NUM 

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 

 

Isabela Santana Macêdo; Gabriela Santana Macêdo; Lucimeire Moura Vieira; Clarissa Dias de 

Macedo; Edilson Gomes Oliveira; Marttem Costa de Santana. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: belamacedo39@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O enfermeiro e o acadêmico de enfermagem, privativamente, utilizam uma 

classificação para estabelecer o diagnóstico de enfermagem para pessoas, familiares ou 

coletividade que estão sob seus cuidados, durante as consultas individualizadas ou coletivas de 

enfermagem. Propõe-se uma reflexão sobre o uso de nomenclaturas de diagnósticos de 

enfermagem adotados pelos serviços e escolas de enfermagem: Taxonomia II da NANDA 

(Associação Norte-Americana dos Diagnósticos de Enfermagem) e da CIPE® Versão 2 

(Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem). OBJETIVOS: Objetivou-se 

investigar as convergências e as divergências entre os diagnósticos de enfermagem da taxonomia 

II da NANDA, e da CIPE® Versão 2 e da implantada no prontuário eletrônico de uma organização 

hospitalar pública do centro oeste do Piauí. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

descritiva de abordagem quali-quantitativa do tipo estudo de caso, utilizando a taxonomia II da 

NANDA (2013) e da CIPE® Versão 2 (2011), para comparar os diagnóstico de enfermagem 

utilizados no prontuário eletrônico de um hospital regional na cidade de Floriano, Piauí, Brasil. 

Os dados foram coletados em abril e maio de 2013. Para tanto, utilizou-se como critério de 

inclusão: Selecionou-se dentre os 50 diagnósticos de enfermagem encontrados no prontuário 

eletrônico, uma classe de um dos treze domínios da taxonomia II da NANDA mais utilizados 

pelos enfermeiros e acadêmicos de enfermagem. Para a realização da análise e discussão dos 

dados, adotou-se uma abordagem categorial baseada em Bardin (2011). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Percebeu-se que dentre os 20 diagnósticos de enfermagem contidos na classe 2: 

lesão física, do domínio 11: segurança/proteção foram adotados apenas sete diagnósticos de 

enfermagem no prontuário eletrônico em saúde. Dos vinte diagnósticos estudados, apenas cinco 

não sofrem alterações etimológicas em ambas as taxonomias; em seis diagnósticos, a NANDA 

utiliza o julgamento prejudicado, enquanto a CIPE® usa o termo comprometido; há mudança do 

termo técnico, sem alteração do significado, em seis diagnósticos; três diagnósticos sofrem 

alterações apenas na ordem de termos apresentados e quatro diagnósticos da CIPE® acrescentam 

novos termos no diagnóstico. CONCLUSÃO: A uniformização de uma linguagem classificada 

e padronizada, para a identificação de necessidades humanas, tem como característica: a 

versatilidade, a aplicabilidade prática, a harmonização de termos, a revisão narrativa, a linguagem 

universal, que delineiam a escolha de uma taxonomia para a implantação de processos de 

enfermagem, bem como, simplifica a elaboração da prescrição de cuidados, a padronização das 

intervenções de enfermagem, a visibilidade reconhecida dos enfermeiros pela comunidade e a 

documentação multiprofissional que respalda de forma legal e segura a profissão. 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE ADESÃO ÀS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA 

NA ATENÇÃO DOMICILIAR: DIFICULDADES RELATADAS POR ENFERMEIROS 

 

Andréia Rodrigues Moura da Costa Valle; Priscila Rodrigues Moura de Carvalho. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: andreiarmcvalle@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A produção do cuidado no domicílio tem se mostrado um importante desafio 

para os profissionais, por se tratar de um ambiente não legitimado socialmente como campo de 

práticas da saúde, diferentemente dos hospitais, onde a equipe técnica se sente familiarizada e 

protegida pelas normas das instituições. Desta forma a inexistência da padronização de normas 

de biossegurança pode predispor a ocorrência de infecções cruzadas e acidentes ocupacionais. 

OBJETIVOS: Realizar uma revisão sistemática da produção científica referente às medidas de 

biossegurança adotadas por enfermeiros no contexto da Atenção Domiciliar (AD) para identificar 

as dificuldades relatadas. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática, para a qual 

utilizou-se os descritores: “Atenção Domiciliar”; “Assistência Domiciliar”; “Enfermagem” e 

“Biossegurança”, bem como seus similares em inglês na busca por produções nas bases de dados 

MEDLINE, LILACS, CINAHL e COCHRANE, e limitação temporal entre os anos 2003 e 2013. 

Após leitura preliminar dos 12 artigos encontrados, foram analisadas 10 produções. Foram 

eliminados dois artigos por não se tratarem da temática ou por estarem repetidos em outra base 

de dados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Destaca-se que todas as publicações são de origem 

estrangeira e que o ano de 2006 detém o maior número destas: 3 (30%). Quanto à titulação, todos 

os artigos possuíam pelo menos um doutor entre os autores. Os resultados revelam que apesar da 

necessidade do uso dos equipamentos de proteção individual ser teoricamente aceita por todos, 

muitos enfermeiros não fazem uso dos mesmos porque pensam não correrem risco de contrair 

doenças. Em sua maioria conhecem as medidas de biossegurança, porém, baseiam-se no senso 

comum a respeito da adoção de precauções padrão, pela escassez de evidências científicas na área 

da AD. Enfermeiros experientes em AD passam por muitos desafios relacionados a atividades de 

biossegurança, pois sentem-se incapazes de manter um controle eficaz das infecções no ambiente 

domiciliar, pelo fato das condições sociais, culturais e ambientais serem diferentes em cada 

domicílio, além da existência de pacientes contaminados por agentes infecciosos multirresistentes 

adquiridos em hospitalizações anteriores. Outras dificuldades foram relatadas, como a 

impossibilidade de realizar técnica asséptica em procedimentos no domicílio, pelo fato de não 

terem o controle da limpeza do mesmo. Porém deve-se considerar que a técnica asséptica não é 

um procedimento ritualista, mas adaptativo, no qual o enfermeiro é o responsável pelas suas 

decisões e ações. A higienização das mãos, instalações corretas, materiais de limpeza e as 

superfícies de trabalho adequadas são, por vezes, difícil de se conseguir no ambiente doméstico. 

CONCLUSÃO: É imperativo que as organizações que realizam cuidados domésticos comecem 

a coletar dados de forma organizada e publiquem os seus resultados. Isso permitirá que a 

assistência deixe de ser baseada apenas no senso comum e passe a ser desenvolvida por meio de 

uma base científica sólida. 
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A IMPLANTAÇÃO DA COLETA DE DADOS DE ENFERMAGEM NUM 

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO: ADMISSÃO, HISTÓRICO OU INVESTIGAÇÃO DE 

ENFERMAGEM? 

 

Gabriela Santana Macedo; Isabela Santana Macêdo; Lucimeire Moura Vieira; Clarissa Dias de 

Macedo; Edilson Gomes Oliveira; Marttem Costa de Santana. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: blindananet@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A investigação de enfermagem é um método científico para orientar e 

qualificar a coleta de dados de enfermagem de forma continua, desde a admissão até a alta. 

Permanece reconhecida como histórico de enfermagem, primeira fase do processo de 

enfermagem, descrita por Horta (1979). Na consulta ou no contato com uma pessoa, família ou 

coletividade, o enfermeiro coleta informações que determinam as necessidades reais e potencias 

para sistematizar a assistência de enfermagem. Propõe-se uma reflexão, neste estudo, sobre a 

trajetória da investigação de enfermagem que é composta por entrevistas, exames físicos, 

observações sistemáticas, revisões de prontuário e pelas colaborações entre os membros da equipe 

de saúde, familiares, responsáveis e conhecidos, proposta por Carpenito-Moyet (2009). 

OBJETIVOS: Objetivou-se investigar a implantação de um roteiro/protocolo para a coleta de 

dados de enfermagem, no prontuário eletrônico, a partir de um Check-list impresso. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quali-quantitativa do tipo 

estudo de caso, utilizando o histórico de enfermagem nos formatos Check-list impresso e 

eletrônico. Os dados foram coletados em abril e maio de 2013 num hospital regional, em Floriano, 

Piauí, Brasil. Para tanto, utilizou-se como instrumentos de pesquisa, a análise documental e a 

observação. Para a realização da análise e discussão dos dados, adotou-se uma abordagem 

categorial, baseada em Bardin (2011). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Percebeu-se que houve 

uma alteração na sequência das dezesseis categorias do roteiro de coleta de dados quando 

implantadas do modelo Check-list impresso para o prontuário eletrônico. Apenas três categorias 

não sofreram acréscimos de tópicos essenciais que subsidiam a consulta, enquanto treze sofreram 

alterações entre um a cinco tópicos. Notaram-se, modificações sensíveis durante a conduta do 

enfermeiro, na coleta de dados de enfermagem com recém-nascidos, crianças de até dois anos, 

pessoas inconscientes, pessoas com deficiência mental, auditiva, cognitiva ou múltipla. 

CONCLUSÃO: Objetivamente, o enfermeiro com o auxílio do Check-list eletrônico 

semiestruturado, se comunica de forma efetiva; inspeciona de forma sistemática e focalizada; 

interpreta de forma holística, a história de vida e as queixas principais da pessoa humana; avalia 

os dados de forma objetiva e subjetiva para qualificar o cuidado e os problemas colaborativos; 

mantém a privacidade e o sigilo; respeita o pudor, além de permitir cuidados imediatos, seguros 

e humanizados. 
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CÂNCER DE MAMA ASSOCIADO AO PERÍODO GRAVÍDICO 

 

Luara Freitas Fonseca; Marhesca Carolyne de Miranda Barros; Fabiane Jesus Silva; Israel 

Coutinho Sampaio Lima. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: luaraffonseca@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Determina-se como câncer de mama gestacional toda neoplasia diagnosticada 

até um ano após o parto, independente de estarem ou não amamentando. O diagnóstico deste tipo 

de câncer vem aumentando nas últimas décadas, principalmente pelo fato das mulheres estarem 

engravidando entre 30 e 35 anos. Atualmente é a neoplasia mais frequente em gestantes, por esta 

razão, preconiza-se o diagnóstico precoce, pois neoplasias detectadas na fase principiante 

possuem prognóstico e cura similar aos apresentados em mulheres fora do período gravídico. 

Buscou-se analisar as produções científicas a respeito do câncer de mama durante o período 

gestacional, bem como avaliar os avanços sobre o prognóstico deste tipo de câncer. 

OBJETIVOS: Analisar as produções científicas a respeito do câncer de mama durante o período 

gestacional, bem como avaliar os avanços sobre o prognóstico deste tipo de câncer. 

METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa Bibliográfica Sistemática, através do banco de 

dados online: LILACS e SCIELLO. Na pesquisa usaram-se os descritores neoplasia da mama, 

complicações na gravidez, enfermagem oncológica e diagnóstico precoce, resultando em 260 

artigos, após definir critérios de inclusão, delimitou-se a análise exploratória e sucinta de 25 

artigos, pois estes contemplam o prognóstico, tratamento, epidemiologia, assistência e o 

enfrentamento e do câncer vivenciado pelas portadoras, frente à controvérsia da morte e vida 

devido à gestação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O sucesso do tratamento depende do 

prognóstico e infelizmente a maioria das mulheres com câncer de mama concomitante à gestação, 

quando procuram as redes de saúde já estão com estadiamento avançado. Constatou-se que o 

tratamento para o câncer de mama é semelhante para mulheres grávidas e não grávidas, com 

algumas ressalvas para que o feto não seja prejudicado, pois a assistência deve ser ofertada para 

o binômio mãe-feto. A quimioterapia pode ser realizada a partir do segundo trimestre de gestação, 

representando certos riscos para o feto, contudo a não adesão às formas de tratamento disponíveis 

pode colocar a vida da mãe em risco. Já a radioterapia deve ser evitada por acarretar alterações 

ao feto. Destacam-se também as poucas publicações a cerca do tema. Por esta razão, e por ser 

uma patologia incomum que vem aumentando sua incidência, poucos são os profissionais 

atualizados que saibam de fato como reagir em circunstâncias como esta. CONCLUSÃO: 

Destacam-se as poucas publicações que abordem o enfrentamento do câncer de mama por 

portadoras no período gestacional. Há também uma escassez de estudos desenvolvidos por 

enfermeiros nesta área, assim como práticas direcionadas de assistência para estas pacientes, que 

assegurem um cuidado digno e resolutivo. Necessita-se de um maior enfoque e atenção dos 

profissionais de saúde para a realização de práticas de promoção e prevenção da saúde das 

gestantes. 
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ANÁLISE DA BIOSSEGURANÇA NO POSTO DE TRABALHO DO BORRACHEIRO 

NA CIDADE DE SOBRAL-CE. 

 

Leon Paiva Rodrigues; Débora Cristina Silvestre Paulino; Jonathan Ferreira Araújo. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: leonrodrigues1@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, proteção do 

trabalhador, minimização de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 

desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde do homem, dos animais, a 

preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. A necessidade de redução dos 

acidentes de trabalho que é um dos grandes desafios ao homem, se tornou uma realidade crescente 

no Brasil. Isto tem ocorrido devido a importantes mudanças de pensamento oriundo da classe 

trabalhadora, da ação constante dos órgãos fiscalizadores oficiais e principalmente pela 

preocupação em avaliar a atividade produtiva com a qualidade de vida dos trabalhadores. Os 

borracheiros, em seu campo de trabalho realizam manutenção de equipamentos, montagem e 

desmontagem de pneu. Controlam vida útil e utilização do pneu. Trocam e ressulcam pneus. 

Consertam pneus a frio e a quente, reparam câmara de ar e balanceiam conjunto de roda e pneu. 

Prestam socorro a veículos e lavam chassis e peças. OBJETIVOS: Identificar, registrar e analisar 

os riscos ambientais no posto de trabalho do borracheiro, em uma borracharia. Propor mudanças 

e melhorias aos trabalhadores durante sua jornada de trabalho visando proporcionar maior 

produtividade e melhor qualidade de vida. METODOLOGIA: O estudo baseou-se 

primeiramente em sete visitas a fim de observar o ambiente de trabalho e as funções do 

borracheiro, nessas visitas foram feitas fotos de suas posturas, ferramentas utilizadas e aplicado 

um questionário sobre a biossegurança relevantes à agentes físicos, químicos, ergonômicos, 

biológicos e acidentais. Foram pesquisados 8 indivíduos homens, com idade entre 27 a 43 anos. 

Depois de colhido informações, teve a última visita a fim de propor melhorias no posto de 

trabalho. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante suas atividades, o borracheiro está exposto 

a posturas constrangimentos ao sistema musculoesquelético, devido às cargas pesadas, e outros 

fatores de diversas naturezas e categorias. Entre as queixas frequentes dos borracheiros, algumas 

são: dores cervicais e lombares, dores nos membros inferiores e lesões cutâneas. O desconforto 

térmico em ambientes quentes é responsável pela perda de: produtividade, motivação, velocidade, 

precisão, continuidade e o consequente aumento da incidência de acidentes e doenças. 

CONCLUSÃO: O desenvolvimento deste trabalho possibilitou o reconhecimento de elementos 

concretos que permitiram a reflexão sobre biossegurança no posto de trabalho dos borracheiros 

da cidade de sobral. Assim concluímos que para essa tarefa se fazer eficaz, é de extrema 

importância capacitar os borracheiros quanto aos riscos que eles correm durante a execução de 

suas atividades, fazendo assim com que tomem as medidas de segurança devida, contribuindo 

assim numa melhoria de sua qualidade de vida. 
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PROTOCOLO DE VISITA DOMICILIAR: INJÚRIAS NÃO INTENCIONAIS NA 

INFÂNCIA 

 

Renata Laís Rodrigues dos Santos Forte; Ana Paula Rodrigues Melo; Fernandina Maria Neiva 

Santos Fonseca; Thaís Alexandre de Oliveira; Diana Márcia de Carvalho Melo. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: renatalaissantos@bol.com.br 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho faz parte de um projeto da disciplina Tecnologias de 

Cuidado à Família do Mestrado Profissional em Saúde da Família – UNINOVAFAPI. A 

Estratégia de Saúde da Família (PSF) pressupõe a visita domiciliar como tecnologia de interação 

no cuidado à saúde, sendo um instrumento de intervenção fundamental utilizado pelas equipes de 

saúde como meio de inserção e de conhecimento da realidade de vida da população. As Injúrias 

não intencionais domésticas na infância são as quedas, queimaduras, intoxicações, afogamentos 

e lesões. Através do seu conhecimento é possível identificar os grupos de risco e definir as 

principais estratégias de vigilância. OBJETIVOS: Organizar a visita domiciliar realizada pelas 

equipes da Estratégia de Saúde da Família para o controle e combate de injúrias não intencionais 

no domicílio. METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio da análise de 

artigos provenientes do BVS e Scielo publicados no período de 2006 a 2013, utilizando os 

descritores: injúrias não intencionais, acidentes infantis, prevenção. E foi elaborado a partir do 

exemplo base do E-SUS um modelo de protocolo de visita domiciliar para prevenção às injúrias 

não intencionais na infância. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O protocolo após apresentado e 

apreciado pela comissão do mestrado obteve como novo objetivo a busca pela patente do 

instrumento. CONCLUSÃO: Por ser um instrumento de Tecnologias de Saúde é importante fazer 

sua divulgação para que sirva também de orientação e formação às equipes da Estratégia da Saúde 

da Família e utilização na prevenção e promoção de saúde. 
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE TRECHOS DO RIO POTI INSERIDOS NO 

TERRITÓRIO PIAUIENSE ATRAVÉS DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 

RÁPIDA (PAR) 

 

Roniele Araújo de Sousa; Rosalves Pereira da Silva Junior; Tauani Zampieri Cardoso; Osmar de 

Oliveira Cardoso. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Oral 

E-mail: ronearaujobc@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A análise da integridade do ambiente é o primeiro passo para a elaboração e 

aplicação de projetos para manutenção, conservação e recuperação dos ambientes. Através de 

parâmetros, os Protocolos de Avaliação Rápida de rios (PARs) são utilizados para realizar uma 

avaliação do rio qualitativamente, estabelecendo pontuações para definir o estado em que o 

ambiente se encontra. O rio Poti tem um importante valor econômico no estado do Piauí, gerando 

emprego e renda na área de ovinocaprinocultura, de extração da cera da carnaúba, do óleo do coco 

babaçu, dos diversos produtos que provém do caju, na obtenção de pescado, nos materiais para 

construção civil e também é utilizado para despejos de efluentes. Dessa forma é fundamental a 

avaliação da qualidade do rio Poti ao longo do seu curso no estado do Piauí. OBJETIVOS: 

Verificar a qualidade do rio Poti no território piauiense através de um PAR. METODOLOGIA: 

A aplicação do PAR proposto, que apresenta um escore de 0 a 220, foi realizada em 8 trechos do 

rio, onde o trecho 1 é o mais próximo do ponto de entrada no Estado e o ponto 8 é o mais próximo 

da foz. Os pontos foram escolhidos por uma divisão equidistante do rio ao longo do curso no 

estado do Piauí. Para cada trecho, o PAR foi aplicado por 2 avaliadores durante os meses de 

Março e Abril de 2013 (período chuvoso). Ao final da aplicação do PAR, os resultados foram 

obtidos a partir do somatório dos valores atribuídos por cada parâmetro utilizando a média dos 

dois avaliadores. Estes resultados foram totalizados e comparados com as categorias de 

condições: Ótima, Boa, Regular e Péssima. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A condição 

ambiental consideradas “Regular” ocorreram nos trechos 3 (102,5), 4 (89,5) e 8 (105,2) e a 

condição ambiental consideradas “Boa” ocorreram nos trechos 1 (132), 2 (134,5), 5 (114,5), 6 

(137,2) e 7 (119). A condição ambiental considerada “Péssima” e “Ótima” não foram encontradas 

nos trechos analisados. Os trechos classificados como “regular” apresentam margens 

moderadamente instáveis, onde é possível perceber impactos antrópicos como áreas de agricultura 

e pastagem. Vale ressaltar que o trecho 4 e 8 estão inseridos em perímetro urbano e apresentam 

evidentes ações antrópicas decorrentes da urbanização. CONCLUSÃO: A avaliação ambiental 

dos trechos utilizando o PAR possibilitou a verificação da ferramenta para a avaliação rápida do 

rio, sendo que foi possível constatar as perturbações causadas ao longo deste ambiente lótico. 

Diante de um quadro de escassez de água no território piauiense, esses estudos são importantes 

para avaliar o cenário ambiental e assim fornecer subsídios para o planejamento de políticas 

públicas eficazes para a manutenção, conservação e recuperação dos ambientes lóticos. 
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PREDIÇÃO IN SILICO DE ALVOS FARMACOLÓGICOS EM LEISHMANIA 

BRAZILIENSIS E L. CHAGASI RESISTENTES À QUIMIOTERAPIA 

ANTILEISHMANIA CONVENCIONAL 

 

Francisco Thyago de Abreu Rocha; Jeronimo Conceição Ruiz; Steven Michael Beverley; Silvane 

Maria Fonseca Murta; Daniel Barbosa Liarte.  

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde  

Apresentação: Oral  

E-mail: thyagoabreu@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O tratamento clássico das Leishmanioses requer a administração de 

medicamentos tóxicos, com alto custo de aquisição e mal tolerados, incluindo casos de resistência 

dos parasitos a essas drogas. Os antimoniais pentavalentes - Antimoniato de Meglumina 

(Glucantime®) e Estibogluconato de Sódio (Pentostam®) - são compostos utilizados como 

primeira linha do arsenal terapêutico antileishmania, entretanto a resistência do parasita reduz 

significativamente a eficácia dessas drogas convencionais, constituindo um desafio para saúde 

das populações (TIUMAN et al., 2011). Assim, novas abordagens são desenvolvidas para suprir 

essa necessidade; destaca-se a bioinformática como predição, in silico, de novas ferramentas 

terapêuticas, comparável à importância da etnofarmacologia (BERNARD et al., 2001), cuja 

associação a dados de microarranjos de DNA, permitem identificar um perfil diferencial de 

expressão de alvos moleculares em cepas resistentes (LIARTE, 2010). OBJETIVOS: A partir de 

predição in silico de alvos moleculares a drogas, buscou-se encontrar medicamentos que 

implementem a terapêutica clássica com novas alternativas ou em associação àquelas de uso 

consagrado METODOLOGIA: Sequências de aminoácidos, obtidos em microarranjos de DNA 

em Leishmania braziliensis e L.chagasi, e alvos protéicos, disponíveis no banco de dados 

DrugBank 3.0; foram comparados usando o algoritmo BLAST. Os resultados foram classificados 

de acordo com microarranjos (em dados genômicos ou transcriptômicos, infra ou 

suprarregulados) e a natureza farmacológica das drogas identificadas. Estes dados foram 

compilados em um novo banco de dados local e usada para a predição de alvos-droga 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os diferentes compostos identificados foram segregados em: 

metabólitos (I), drogas comercialmente disponíveis (II) e substâncias químicas ainda não 

caracterizadas (tóxico-farmacologicamente) (III), em que se destaca o grupo II representado por 

fármacos acessíveis e com perfil de toxicidade e eficácia clínica conhecidos. Foram identificados 

24 fármacos com potencial para interagir em 104 alvos (domínios) protéicos suprarregulados na 

linhagem resistente em L.braziliensis. Enquanto que 19 fármacos potencialmente interagem com 

75 diferentes domínios protéicos em L.chagasi. Os avos moleculares estão superexpressos no 

fenótipo de resistência, isso associado ao perfil de modificações genômicas e transcriptômicas em 

ambas as espécies de Leishmania encontrados por microarranjos de DNA CONCLUSÃO: Neste 

trabalho foi possível identificar alvos farmacológicos pertinentes, expressos em linhagens 

resistentes, além da predição de fármacos dispostos em medicamentos acessíveis com potencial 

em atuar como futuras alternativas terapêuticas na quimioterapia antileishmania em populações 

de risco expostos a parasitos resistentes. 
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EIXO 7: 

 

“INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO CUIDADO 

EM SAÚDE” 
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A SAE E SUA CONTRIBUIçãO NO CUIDADO 

 

Clayre Anne de Araújo Aguiar; Diane Sousa Sales; Rita Edna da Silveira dos Anjos; Taís Batista 

Virgínio; Anny Giselly Milhome da Costa. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: clayreanne@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A sistematização da assistência de enfermagem (SAE), o método ou modo de 

fazer fundamentado no conhecimento técnico-científico para favorecer o cuidado. Se a tecnologia 

utiliza o conhecimento para produção de bens e serviços, então a SAE é um instrumento 

tecnológico na gerência do cuidado. A equipe de enfermagem funciona como um elo, estando 

presente em todo o tratamento do cliente, em especial o onco-hematológico, considerando a 

fragilidade emocional, física, o rompimento com os laços familiares, trabalho, em um tratamento 

longo com internações frequentes e intervenções muitas vezes agressivas. Nesse contexto, utilizar 

a Sistematização da Assistência a Enfermagem - SAE é uma forma de promover uma enfermagem 

mais científica, individual e humanizada, desenvolver uma sistematização da assistência de forma 

a se obter uma prática orientada e aperfeiçoada, proporcionando um cuidado mais justo, que é a 

essência da enfermagem. A tarefa de implantação, planejamento, organização, execução e 

avaliação do processo de enfermagem é tarefa privativa do profissional enfermeiro, tendo a SAE 

como instrumento a ser aplicado nas áreas de assistência à saúde de enfermagem. Através do 

cuidado oferecemos melhor conforto a nossa clientela traduzindo em uma melhor qualidade da 

assistência prestada. OBJETIVOS: Analisar a percepção da equipe de enfermagem acerca da 

SAE no cuidado. METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa com 12 auxiliares e técnicos de 

enfermagem lotados na unidade de Hematologia de um hospital público da capital cearense, sendo 

realizado uma entrevista semi-estruturada e analisado segundo categorização de Minayo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os auxiliares e técnicos de enfermagem sentiram dificuldades 

em pontuar contribuições da SAE para o cuidado, entre os motivos dessa dificuldade possa ser 

explicado pela carência de conhecimento técnico-científico sobre o processo de enfermagem e a 

própria definição de cuidado. A discussão demonstra que a SAE é parcialmente entendida pela 

equipe de enfermagem. A maioria associa SAE com prescrição e cuidados de enfermagem. Este 

visto como sinônimo de atenção, resumindo em atividades rotineiras da assistência de 

enfermagem. Entretanto a força do hábito de cuidar assistemático pode gerar lacunas no processo 

assistencial, inclusive no registro de enfermagem. Alguns auxiliares/técnicos de enfermagem 

reconhecem e valorizam a SAE por permitir a sistematização propriamente dita, do cuidado. 

Outro aspecto percebido nos relatos é o destaque da figura central do enfermeiro como articulador 

da SAE. CONCLUSÃO: Obstáculos existem, porém cabe aos profissionais decidirem ultrapassá-

los de forma conjunta no intuito do beneficio ao paciente, nesse sentido, toda a equipe de 

enfermagem deve compreender a função da SAE e acreditar nesta, assim o seu objetivo de 

cuidado holístico será atingido. 
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INTRODUÇÃO: A auditoria de enfermagem surgiu como uma ferramenta para mensuração da 

qualidade da assistência nos serviços de saúde, reduzindo assim os custos hospitalares e 

melhorando a satisfação do cliente desde a internação até sua alta, tendo o prontuário como a 

única prova de veracidade do trabalho e dos cuidados prestados ao cliente. A qualidade dos 

registros das ações assistenciais reflete na qualidade da assistência e na produtividade do trabalho. 

OBJETIVOS: Este estudo tem com objetivo buscar na literatura as atividades do enfermeiro 

auditor, descrevendo sua finalidade, objetivos e conduta para manter a qualidade da assistência à 

saúde. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão da literatura onde a pesquisa foi realizada no 

período de setembro de 2012 a janeiro de 2013 na qual se buscou por artigos científicos nos 

bancos de dados da Scielo e Bireme, utilizou-se artigos científicos e livros entre os anos de agosto 

de 1991 a junho de 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A qualidade da assistência à saúde 

deve maximizar medidas abrangentes para o completo bem-estar do cliente, equilibrando ganhos 

e perdas, inerentes ao processo da atenção médica- hospitalar. Na enfermagem a qualidade da 

assistência prestada aos clientes pode ser mensurada através da auditoria, um dos instrumentos 

internos que o serviço de enfermagem dispõe para o gerenciamento da qualidade. (ANTUNES; 

TREVIZAN, 2000) A auditoria em enfermagem é realizada por meio de um conjunto de medidas 

com o envolvimento de pessoas diretamente ligadas à execução de atividades operacionais nos 

diferentes setores do hospital, avaliando a sistemática vigente e a qualidade do serviço prestado. 

(SILVA et. al, 2012) CONCLUSÃO: Conclui-se que a auditoria em enfermagem é exercida 

objetivando minimizar custos e melhorar a qualidade da assistência ao cliente, porque quando a 

assistência é de má qualidade, os custos da internação aumentam, sugere-se que a educação 

continuada seja implementada no cotidiano da equipe de enfermagem como meio de reduzir 

gastos e melhorando a satisfação dos clientes. A qualidade da assistência à saúde deve maximizar 

medidas abrangentes para o completo bem-estar do cliente, equilibrando ganhos e perdas, 

inerentes ao processo da atenção médica- hospitalar. Na enfermagem a qualidade da assistência 

prestada aos clientes pode ser mensurada através da auditoria, um dos instrumentos internos que 

o serviço de enfermagem dispõe para o gerenciamento da qualidade. (ANTUNES; TREVIZAN, 

2000) A auditoria em enfermagem tem como finalidade normatizar, orientar, disciplinar, 

racionalizar e identificar as deficiências existentes nos registros hospitalares, intervindo 

diretamente nos gastos e glosas desnecessários principalmente. É realizada por meio de um 

conjunto de medidas com o envolvimento de pessoas diretamente ligadas à execução de atividades 

operacionais nos diferentes setores do hospital, avaliando a sistemática vigente e a qualidade do 

serviço prestado (SILVA et. al, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

539 
 

ANAIS III COPISP | ISSN 2238-4839 
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INTRODUÇÃO: A realidade virtual(RV) é uma tecnologia computacional interativa que pode 

criar ilusão de estar imerso em um mundo artificial, nela há uma interface entre o indivíduo e a 

máquina, interando os componentes computacionais com os canais sensórios motores, fazendo 

com que haja uma simulação de um ambiente real. Nos últimos anos tem sido crescente o uso da 

RV na reabilitação física, através do uso de consoles de videogame que empregam essa 

tecnologia. Trata-se de um instrumento inovador e que aumenta a motivação do paciente para o 

tratamento, obtendo resultados promissores na prática clínica. Porém as comprovações científicas 

da aplicação desse instrumento na reabilitação física ainda são pouco conhecidas. OBJETIVOS: 

Verificar na literatura quais os efeitos do uso da RV através de jogos como instrumento na 

reabilitação física. METODOLOGIA: realizou-se uma revisão sistemática na literatura, 

utilizando para busca de artigos as bases eletrônicas de dados LILACS, MEDLINE, SciELO e 

PubMed, usando os seguintes descritores: game, virtual e rehabilitation, ambos de forma 

combinada. A busca limitou-se aos artigos escritos em inglês. A seguir, os artigos foram avaliados 

independentemente por dois autores conforme os critérios de inclusão. Os artigos selecionados 

passaram por uma segunda fase de avaliação, que consistiu em uma análise da qualidade 

metodológica dos estudos com a aplicação da escala de PEDro, baseada na lista Delphi. Do total 

de 205 artigos encontrados pela estratégia inicial de busca, 19 foram selecionados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A maior parte dos estudos aplicam-se na área da neurologia e 

pacientes geriátricos, em todos, o uso da realidade virtual promoveu melhora do quadro clínico 

quando associado ao tratamento convencional, alguns com proporção maior quando comparados 

aos grupos que receberam apenas terapia convencional. Dentre as melhorias apresentadas pelos 

pacientes relata-se: aumento da medida de independência funcional e função motora grossa, 

aumento no equilíbrio dinâmico e estático, desempenho físico, confiança no equilíbrio, amplitude 

de movimento dos membros superiores, habilidade visuais integrativas e motivação para o 

tratamento. Os estudos demonstraram também que o uso desse instrumento possui boa aceitação, 

viabilidade e segurança. CONCLUSÃO: O uso da RV através de jogos como instrumento na 

reabilitação demonstra ser uma alternativa eficaz quando associado à terapia convencional, 

sobretudo em pacientes neurológicos. Porém é necessário mais estudos para provar a eficácia 

desse instrumento em outras áreas como na ortopedia, na qual esse instrumento é bastante 

utilizado na prática clínica. Além de pesquisas sobre a influência do aumento da motivação dos 

pacientes nos resultados das intervenções. 
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INTRODUÇÃO: A assistência em neonatologia passou por transformações nos últimos tempos, 

sendo auxiliada pelas tecnologias que trouxeram uma maior eficácia ao atendimento dos recém-

nascidos. Nas últimas décadas, a assistência prestada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

tem se modificado significativamente, sobretudo pela utilização de novas tecnologias, o que tem 

contribuído para o aumento da sobrevida e recuperação dos recém-nascidos (MENDES et al., 

2006). OBJETIVOS: Observar a importância dos aparatos tecnológicos para a recuperação de 

um neonato internado em um hospital público do Ceará. METODOLOGIA: Este estudo 

descreve-se como do tipo estudo de caso, de aspecto descritivo e abordagem qualitativa. O 

interesse para a realização deste estudo fundamentou-se a partir de estudos acadêmicos facilitados 

pelo auxílio de um projeto de extensão da Universidade. Tendo como sujeito um neonato 

internado em um hospital da rede pública do estado do Ceará, a qual se encontrava em estado 

grave, além de traqueostomizada. Ambientado primeiramente no setor de UTI neonatal e depois 

na pediatria do mesmo hospital. Ocorrido nos meses de setembro e outubro de 2012 e abril de 

2013. Respeitou-se os princípios éticos conhecidos e relatados pela Resolução 196/96. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: No ano de 2012 obteve-se o seguinte resultado: os aparatos 

tecnológicos, apesar de não serem os mais modernos, foram úteis na recuperação da recém-

nascida, criando um ciclo de cuidados em que no centro se apresenta o sujeito do estudo, e para 

ela sendo fornecida a assistência hospitalar, os aparatos tecnológicos, a relação afetuosa da mãe 

e de toda a família, e, o cuidado e atenção dos acadêmicos. Este ciclo de cuidados favorecendo 

de forma direta sua recuperação. No ano de 2013: Após todo um acompanhamento realizado no 

ano anterior, e o vínculo criado com a criança, com a mãe e com outros membros da família, os 

acadêmicos já com permissão em contato telefônico, decidiram visitar a criança após seis meses 

da realização do estudo clínico. De imediato durante a visita ao lar a família apresentou-se 

altamente receptível e agradecida aos acadêmicos, característica essa inesperada e emocionante 

ao ver, os acadêmicos, a importância desses estudos para as pessoas hospitalizadas. Ainda 

percebeu-se uma nova criança, diferente daquela no momento de hospitalização, apresentando-se 

mais corada, livre do traqueostomo e nutrida, porém, com consequências da hipóxia neurológica 

que a ela acarretou problemas no andar e no falar. CONCLUSÃO: A tecnologia atualmente 

passou a ser uma ferramenta de cuidado nos hospitais, apresentando um papel importantíssimo 

na recuperação dos clientes quando associados aos papeis dos profissionais de uma equipe 

multiprofissional. No entanto, foi incontestável as dificuldades apresentadas quanto ao processo 

de promoção da saúde da criança onde o caso até então inédito no hospital representou um desafio 

aos profissionais dos setores envolvidos no estudo. 
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INTRODUÇÃO: Historicamente, as políticas de saúde no Brasil, sempre privilegiaram o 

binômio mãe-filho, o que levou, a uma assiduidade maior destes grupos aos serviços de saúde e, 

consequentemente, a melhoria da qualidade e da expectativa de vida destes. Situação contrária, a 

atenção à saúde do homem, que sempre foi vista, a partir de programas assistenciais específicos, 

entre outros grupos. Na atualidade, a atenção à saúde do homem vem sendo colocada na pauta, 

por conta da elevação dos indicadores de morbidade e mortalidade e dos efeitos deletérios de 

alguns agravos, seja por causas externas, como acidentes de trânsito, ou por violências, bem como 

por doenças infectocontagiosas, crônicas e degenerativas, entre outras. Por conta disso, os 

cuidados desenvolvidos pelos enfermeiros ao homem na Estratégia Saúde da Família (ESF) vêm 

crescendo, motivados, também, pela implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde do 

Homem (PNAISH). OBJETIVOS: Identificar as qualificações vivenciadas e necessárias ao 

trabalho do enfermeiro da ESF para promoção da saúde do homem METODOLOGIA: Pesquisa 

exploratório-descritiva, desenvolvida com nove enfermeiros da ESF do município de Cariré – 

Ceará, no período de fevereiro a junho de 2012. As informações foram obtidas por meio de um 

questionário, e estão analisadas a partir da categorização de Minayo. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Quanto às qualificações vivenciadas: não vivenciaram nenhuma; o tema saúde do 

homem foi abordado em reuniões de gerentes, analisando-se medidas de implantação da política 

e ações que contemplasse a saúde do homem, através de solicitação de exames, agendamento de 

consultas e exames laboratoriais e de imagem; a Política de Educação Permanente Municipal 

abordará sobre o tema; pouca qualificação, mas há em saúde da criança, idoso, hipertenso e 

diabético, que também contempla a saúde do homem. Quanto às necessidades: qualificações que 

abordem as principais doenças que acometem os homens e as que são exclusivas da população 

masculina; promoção da saúde do homem que envolva o combate ao alcoolismo, violência e 

outras drogas; Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem. CONCLUSÃO: A 

PNAISH se encontra em processo de implantação no município e representa um desafio para os 

enfermeiros, que necessitam de qualificações mais específicas para que estejam aptos a atender 

as demandas de saúde dos homens em sua totalidade. As qualificações vivenciadas e as 

necessidades apresentadas evidenciaram fragilidades específicas, em que a saúde do homem não 

é trabalhada sob uma óptica integral e holística, mas é vista de forma generalizada, onde a atenção 

à população masculina está inserida dentre as políticas de atendimento à criança, ao idoso, ao 

hipertenso e diabético. Qualificações que abordem as principais doenças e agravos que acometem 

os homens e a PNAISH se mostraram como necessidades que precisam ser fortalecidas na ESF 

para que seja possível prestar um atendimento de enfermagem mais resolutivo para a população 

masculina. 
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INTRODUÇÃO: A educação é o elemento principal na construção de uma sociedade 

fundamentada na informação, no conhecimento e no aprendizado. É uma estratégia da sociedade 

para facilitar que cada indivíduo alcance seu potencial e para estimulá-lo a colaborar com outros 

em ações que visam ao bem comum. A Educação à Distância (EaD) se insere na enfermagem 

como estratégia educacional devido ao desenvolvimento de ferramentas e recursos de 

comunicação que visa proporcionar aprendizagem significativa, em que o aluno é sujeito ativo na 

construção do seu conhecimento OBJETIVOS: Esse estudo se propõe apresentar uma revisão 

integrativa sobre a utilização da EaD na enfermagem, com perspectiva de conhecer melhor a 

contribuição dessa modalidade de ensino e seu consequente resultado, para o avanço da 

enfermagem contemporânea. METODOLOGIA: Esse estudo se propõe apresentar uma revisão 

integrativa sobre a utilização da EaDA que tem como finalidade a reunião e sistematização de 

resultados de pesquisa sobre uma determinada temática, de maneira clara, objetiva, sistemática e 

ordenada, ou seja, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, 

contribuindo para o aprofundamento do pesquisador sobre o tema pesquisado, a partir da 

avaliação crítica dos estudos incluídos realizou-se a interpretação dos resultados e a apresentação 

da revisão integrativa RESULTADOS E DISCUSSÃO: O ensino da enfermagem a distância 

apresenta uma tecnologia de aprendizagem inovadora, oportuna e necessária para atender as 

necessidades de profissionais, sociais e de mercado do mundo contemporâneo. Esse estudo 

apresenta o levantamento bibliográfico sobre a utilização da EAD na enfermagem apontando 

resultados positivos na utilização dessa modalidade de ensino, desde que se considere relevante a 

disponibilidade de recursos tecnológicos e acesso a internet, como ferramentas favorecedoras de 

oportunidades de aprendizagem tanto para a formação discente quanto nos cursos de extensão. 

CONCLUSÃO: Os resultados do estudo constataram que a EaD pode ser um instrumento 

inovador e facilitador para o ensino da enfermagem não presencial permitindo mudança na 

metodologia de ensino com interatividade, liberdade e autonomia para os discentes. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo contínuo durante o qual ocorre declínio 

progressivo de todos os processos fisiológicos. Tem-se observado um envelhecimento 

populacional devido o declínio das taxas de mortalidade e fecundidade. Essa transição tem se 

destacado nas discussões sobre saúde pública, principalmente com relação ao preparo dos 

sistemas de saúde para acolher essa crescente demanda. Ela também tem gerado alterações 

relevantes no quadro de morbimortalidade brasileiro, fazendo com que as doenças 

cronicodegenerativas ocupem hoje as principais posições de ocorrência de doenças, assim como 

de internação e mortalidade. A hospitalização é considerada de grande risco, especialmente em 

idosos, e tendem a aumentar em número e duração com o avançar da idade. OBJETIVOS: 

Identificar as principais causas de internações em idosos no estado do Piauí e compará-las com 

dados regionais e nacionais. METODOLOGIA: Estudo epidemiológico descritivo, cujos dados 

foram obtidos por meio de consulta aos Cadernos de Informações de Saúde, disponibilizados pelo 

DATASUS, acessado em 27 e 31 de março de 2013. Foram analisadas as distribuições percentuais 

das internações por grupo de causas em idosos no Piauí, Nordeste e Brasil, no ano de 2009. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com os resultados analisados, as quatro principais 

causas de internação em idosos foram Doenças do Aparelho Circulatório (DAC), Doenças do 

Aparelho Respiratório (DAR), Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) e Doenças do Aparelho 

Digestivo (DAD). Os valores destas no Piauí foram, respectivamente, 27,3%, 17,7%, 16% e 9,7%. 

Na região Nordeste as DAC corresponderam 25,8% das internações nesta população, seguidas 

pelas DAR 16,8%, DIP 13,1% e DAD 9,7% e no Brasil foi observado que o valor das DAC atingiu 

27,5%. Em seguida vêm os valores das DAR, 18,1%; DAD, 9,6%; e DIP, 7,8%. Pode-se observar 

que as DAC e DAR correspondem aos dois principais acometimentos que levam esses indivíduos 

a internações. Com relação às DIP nota-se uma diminuição percentual quando comparamos o 

estado do Piauí (16%) com a região Nordeste (13,1%) e o Brasil (7,8%). As DAD apresentaram 

percentuais semelhantes em todas as esferas analisadas. O idoso tende a apresentar mais episódios 

de doenças, em geral crônicas, apresentando taxas de internação hospitalar bem mais elevadas do 

que as observadas em outros grupos etários, assim como uma permanência hospitalar mais 

prolongada. Assim, há riscos e complicações que podem advir de um período longo de internação, 

provocados pela imobilidade no leito, como é o caso da formação de úlceras de decúbito, piora 

das condições respiratórias e exposição maior às infecções hospitalares, que podem agravar ainda 

mais o quadro clínico dos idosos, portanto as internações, sempre que possível, devem ser 

evitadas, tanto pelo impacto causado no sistema de saúde, como pelos efeitos negativos que 

impõem ao paciente. CONCLUSÃO: Observa-se então uma transição epidemiológica, 

resultando em maiores gastos e necessitando de melhores planejamentos em políticas públicas de 

saúde. 
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INTRODUÇÃO: A vivência em monitoria se constitui como um dispositivo pedagógico 

indispensável para processo de ensino e aprendizado dos estudantes de educação física. A partir 

da disciplina de atividade física e grupos especiais do curso de educação física bacharelado da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, a equipe composta por quatro monitoras 

participaram do planejamento da disciplina que tem como finalidade de desenvolver uma postura 

critica, reflexiva e propositiva sobre práticas corporais e sua relação com transição epidemiológica 

(hipertensão e diabetes), transição nutricional (obesidade) e demográfica (idoso), bem como a 

fase da gestação na perspectiva da saúde coletiva e promoção da saúde. OBJETIVOS: Esse 

estudo tem por finalidade descrever a relevância da participação das monitoras no planejamento 

da disciplina atividade física e grupos especiais para o desenvolvimento de competências para 

atuar na docência no campo da saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência 

com observações participantes que se utilizou do documento do planejamento e diários de campo 

para coletar os dados e informações: A partir do planejamento divididos os conteúdos em três 

unidades didáticas doenças crônicas não transmissíveis, práticas corporais e ciclo/fase de vida. 

Utilizamos estudo dirigido, seção de filme temático, grupo de estudos, trabalhos em equipe, aulas 

expositivas, oficinas sobre avaliação física e clínica, visitas técnicas aos serviços 

públicos/privados de praticas corporais. A avaliação será através de provas descritivas, 

participação nas atividades e elaboração do relato de experiência nas atividades da disciplina. As 

monitorias ficaram com co- responsáveis pelos processos de aprendizagem dos estudantes no 

acompanhamento das unidades didáticas e suas ações pedagógicas. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Pode-se perceber que inserir vagas de monitores para os alunos do curso de 

Educação Física é de fundamental importância, pois complementa na proposta de sua formação. 

É uma estratégia moderna e exitosa já que permite desenvolver nas monitoras a autonomia nas 

práticas de ensino, no auxílio aos discentes na sistemática do conteúdo programático facilitando 

as técnicas de comunicações utilizadas nesse ambiente e essencialmente na experiência da prática 

frequente de planejamentos das aulas com o professor. CONCLUSÃO: Enfim todos os processos 

que são colocados como desafios dentro das monitorias são ímpares para a vida acadêmica e sua 

formação profissional. Propor novas metodologias ativas é de grande valia no que concerne à 

dinâmica de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula. 
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PAPEL DA RESPOSTA HUMORAL EM CÃES DE ÁREA URBANA DE TERESINA 

(PI) NA TRANSMISSÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

 

Maria Deusa de Sousa Neta; Flavio Felinto Moura; Bruno Gabriel Martins de Sousa; Fernando 

Luiz Lima de Oliveira; Fernando Aécio de Amorim Carvalho; Ricardo Nascimento Araújo; 

Veruska Cavalcanti Barros. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: deus.aneta@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os flebotomíneos são importantes em saúde pública por serem os vetores da 

diferentes leishmanioses. Durante o repasto sanguíneo, fêmeas de flebotomíneos liberam certa 

quantidade de saliva no local da picada, a qual contém moléculas farmacologicamente ativas 

responsáveis pelo bloqueio ou diminuição de diferentes reações do hospedeiro. Oportunamente, 

formas promastigotas de Leishmania usufruem deste aparato para se estabelecer no hospedeiro 

vertebrado. OBJETIVOS: Compreender o papel da resposta imune humoral em cães da área 

urbana de Teresina (PI) na transmissão da Leishmaniose Visceral Canina (LVC). 

METODOLOGIA: Foram utilizados soros de cães de 1, 2 e 3 anos de idade, provenientes de 

uma área de alta transmissão da LVC para determinar a soro-positividade para Leishmania 

infantum, através do método de RIFI, bem como para identificar e a presença de anticorpos anti-

saliva de Lutzomyia longipalpis em soro de cães, através da técnica de ELISA. Após estes dados 

obtidos, os perfis de anticorpos anti-saliva de L. longipalpis em soros de cães naturalmente 

infectados e não infectados por L. infantum foram comparados por meio da técnica de 

Westernblot. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi observado que os perfis de anticorpos anti-

saliva de L. longipalpis em soro de cães naturalmente infectados e não infectados por L. infantum, 

dividindo-os por idade (um, dois e três anos) são semelhantes, não havendo correlação entre a 

presença de anticorpos anti-saliva e imunidade contra L. infanum. Foi também identificada nos 

cães, a ausência de resposta imune contra o maxidilan, proteína importante para o estabelecimento 

da infecção do parasito, que pode explicar a correlação positiva entre maior exposição ao vetor e 

infecção por Leishmania pelos cães presentes no bairro analisado. CONCLUSÃO: A partir dos 

resultados encontrados, conclui-se que os hospedeiros da área endêmica puderam adquirir uma 

resposta humoral frente a algumas proteínas salivares, porém estas parecem não interferir de 

forma direta no estabelecimento do parasito no hospedeiro. 
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RELAÇÃO ENTRE INDICADORES SOCIAIS E DE SAÚDE E A QUALIDADE DO 

ECOSSISTEMA LÓTICO NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO DO PIAUÍ E PRATA DO 

PIAUÍ 

 

Rosalves Pereira da Silva Junior; Roniele Araújo de Sousa; Tauani Zampieri Cardoso; Osmar de 

Oliveira Cardoso. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: ronearaujobc@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A história da humanidade e os sistemas fluviais estão intimamente ligados, 

pois é no entorno destes que as populações se instalam e continuamente exploram os recursos daí 

advindos. A contaminação dos ambientes lóticos representa um dos principais riscos à saúde 

pública, existindo uma estreita relação entre a qualidade da água e inúmeras doenças que 

acometem às populações. No Piauí, o rio Poti tem uma grande influência sob os aspectos 

econômicos e ecológicos, ficando evidente a importância do estudo da relação entre indicadores 

sociais e de saúde e a qualidade desse ecossistema lótico. Através de parâmetros, os Protocolos 

de Avaliação Rápida de rios (PARs) são utilizados para realizar uma avaliação do rio 

qualitativamente, estabelecendo pontuações para definir o estado em que o ambiente se encontra. 

OBJETIVOS: Verificar a relação entre a qualidade do ecossistema lótico e os indicadores sociais 

e de saúde nos municípios de Castelo do Piauí (A) e Prata do Piauí (B). METODOLOGIA: Para 

a verificação da qualidade do ecossistema lótico foi utilizado um PAR, que apresenta um escore 

de 0 a 220, e foi realizado em trechos do rio dentro dos municípios A e B. Para cada trecho, o 

PAR foi aplicado por 2 avaliadores nos meses de Março e Abril de 2013 (período chuvoso). Ao 

final da aplicação do PAR, os resultados foram obtidos a partir do somatório dos valores 

atribuídos por cada parâmetro utilizando a média dos dois avaliadores. Estes resultados foram 

totalizados e comparados com as categorias de condições: Ótima, Boa, Regular e Péssima. Os 

dados dos indicadores foram coletados a partir do banco de dados do portal ODM que é baseado 

no banco de dados do IBGE e DATASUS. Índice de Qualidade do Rio (IQR): Ótimo, Bom, 

Regular e Péssimo. Estes resultados foram totalizados e comparados com os indicadores sociais 

e de saúde dos dois municípios. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A condição ambiental do 

trecho A foi tida como “Boa” (134,5) e a do trecho B (89,5) como “Regular”. O município de 

Prata do Piauí apresenta piores indicadores e que representam uma maior parcela da população 

Abaixo da Linha da Indigência (ALI) em relação ao município de Castelo do Piauí. Além disso, 

a Taxa de Urbanização (TU) não acompanhada com a melhoria dos valores dos indicadores reflete 

na má qualidade de conservação do rio, onde: no município A apresenta ALI = 19,1%, 

TU=62,60% e IQR = 134,5 – BOM, enquanto que no município B apresenta ALI = 33,4%, TU = 

82,72% e IQR = 89,5 – REGULAR. CONCLUSÃO: A partir dos resultados é possível inferir 

que em áreas com maior concentração da parcela miserável da sociedade ocorre uma pressão 

ainda maior sobre os recursos naturais, decorrentes da desinformação, falta de recursos, falta de 

acesso aos serviços públicos básicos, aliada às péssimas condições de vida e, consequentemente, 

uma maior degradação dos recursos naturais. 
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NOVAS TÉCNICAS DE COBERTURAS E CURATIVOS EM FERIDAS 

 

Symone Carneiro de Araujo; Ana Girlene Braga Fernandes; Mayara de Brito Couto; Vaneça 

Oliveira da Silva; Francisca Jamyle Lima Marques; Lidianne Mayra Lopes Campelo. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: symonearaujo2010@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os curativos são uma forma de tratamento das feridas cutâneas e sua escolha 

depende de fatores intrínsecos e extrínsecos. O tratamento das feridas cutâneas é dinâmico e 

depende, a cada momento, da evolução das fases de cicatrização. O termo ferida é utilizado como 

sinônimo de lesão tecidual, deformidade ou solução de continuidade, que pode atingir desde a 

epiderme, até estruturas profundas. As feridas podem ser classificadas quanto á causa, ao 

conteúdo, ao tipo de cicatrização, ao grau de abertura e ao tempo de duração. Atualmente são 

varias as opções de coberturas existentes no mercado. OBJETIVOS: Apresentar inovações e os 

diversos tipos de curativos e coberturas de feridas aos profissionais de saúde. METODOLOGIA: 

Uma revisão bibliográfica, realizada através de levantamentos em livros, artigos, e em base de 

dados como Lilacs e Scielo. Foram selecionados 10 artigos, entre os anos de 2009 e 2013, e um 

texto de livro em língua portuguesa. Onde abordam as atuais técnicas para realização de curativos, 

sendo com pomadas ou óleos, e os tipos de coberturas adequados. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A escolha de um curativo adequado é essencial para uma avaliação criteriosa da 

ferida e o estabelecimento de um diagnóstico. É necessário levar em consideração as evidências 

clínicas observadas quanto a localização anatômica, forma, tamanho, profundidade, bordas, 

presença de tecido de granulação e quantidade de tecido necrótico, sua drenagem e as condições 

da pele perilesional. Uma reparação tissular eficiente deve-se manter a umidade na interface 

ferida/cobertura, remover o excesso de exsudato, permitir a troca gasosa, promover isolamento 

térmico, proporcionar proteção contra infecção, ser isento de partículas e contaminantes e permitir 

a remoção sem causar traumas. Os curativos podem ser realizados a base de pomadas e óleos, 

sendo comumente utilizados os seguintes tipo de curativos: curativo com Sulfadiazina de Prata; 

Pomada Enzimatica – Colagenase e Ácidos Graxos Essencias (AGE). São utilizados curativos 

especiais com Hidrocolóides, Hidrogel, Alginato de Cálcio, Carvão Ativado, Adesivo de 

Hidropolímero e Curativo à Vácuo. CONCLUSÃO: A eficácia do tratamento depende da 

educação e orientação do paciente para o autocuidado, bem como do constante aprimoramento 

das equipes de saúde para a execução correta de cada tipo de curativo. Certas ações proporcionam 

um processo de cicatrização mais rápido e restringirão gastos inadequados para a instituição. 

Através de educação continuada a equipe multidisciplinar estará envolvida diretamente no uso 

destas coberturas, com conhecimento técnico e científico para ser aplicado nos diversos tipos de 

feridas agudas e crônicas objetivando a melhora e satisfação do cliente. 
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INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE SECAGEM E DA CONCENTRAÇÃO DE 

AEROSIL®200 NAS CARACTERÍSTICAS DOS EXTRATOS SECOS POR ASPERSÃO 

DA MIKANIA GLOMERATA SPRENG (ASTERACEA) 

 

Neylon Barbosa Campelo; Rafael Leite Dantas; Laynne de Carvalho Leal; Lívio César Cunha 

Nunes. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: neyloncampelo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Há muito tempo as plantas medicinais vêm sendo estudadas na tentativa de 

descoberta de novos princípios ativos. Dentre estas, podemos destacar a Mikania glomerata 

Spreng, popularmente conhecida como guaco, que está na Lista de Medicamentos Fitoterápicos 

de Registro Simplificado e foi incluída desde a primeira Farmacopeia Brasileira. Esta planta 

brasileira é usado na cultura popular há séculos devido às propriedades das folhas, que incluem 

ação tônica, depurativa, antipirética e broncodilatora, além de estimulante do apetite e antigripal. 

É ainda empregada no tratamento da asma, bronquite e adjuvante no combate à tosse. Entretanto, 

para que estas atividades biológicas sejam preservadas, é preciso à manutenção das características 

e estabilidade do extrato. Para tanto, utilizam-se técnicas otimizadas de secagem por liofilização 

(à frio) ou spray drying (à quente). OBJETIVOS: O presente estudo teve por objetivo a avaliação 

da atividade antioxidante e das características físico-químicas do extrato de Mikania glomerata 

Spreng, secos por spray drying e liofilização. Foram modificados os parâmetros de temperatura e 

porcentagem de adjuvante de secagem (AEROSIL®200). METODOLOGIA: Após a obtenção 

da tintura e determinação do resíduo seco (segundo a Farmacopeia Brasileira de 2011) foram 

feitas as secagens do extrato. Foram secos 300 mL do extrato em spray drying variando as 

quantidades de aerosil (adjuvante) a 15% e a 30%, e as temperaturas (120ºC, 140ºC e 170ºC), 

resultando assim em 6 amostras de pós em duplicata. Os pós adquiridos foram avaliados quanto 

ao tamanho de partícula, umidade residual, atividade antioxidante (DPPH- método baseado na 

eliminação do radical livre estável 1,1-difenil-2-picrilhidrazil) e teor de cumarina. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram desenvolvidas formulações a partir do extrato 

hidroetanólico do guaco (Mikania glomerata Spreng.) no intuito de avaliar sua ação 

farmacológica. Para a otimização da obtenção de extrato seco, foi utilizado como marcador o 2H-

1-benzopyran-2-one (cumarina). Este marcador direcionou o planejamento fatorial, que 

determinou a temperatura ótima (140 °C) e a melhor porcentagem do adjuvante de secagem 

(dióxido de silício coloidal - 30%). CONCLUSÃO: Observamos que a otimização do processo 

de secagem a quente (spray drying), permite a obtenção de pós com melhores características e 

mesmas atividades biológicas dos pós oriundos da secagem a frio (liofilização). Isto, com menores 

custos relativos e economia de tempo. 
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A IMPORTÂNCIA DA BIOSSEGURANÇA NAS NOVAS TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

 

Eveny Araujo da Costa; Fábio José Nascimento Motta; Rosa Maria Mendes Viana; Illy Enne 

Gomes Pereira; Alexandra Maria dos Santos Carvalho; Ranngel Dias de Oliveira; Rhuana 

Marianne da Paz Oliveira. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: rosamendesamodani@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Partindo do princípio básico da biossegurança, que é promover a avaliação 

científica de risco, tanto no que diz respeito ao ser humano, quanto ao meio ambiente, e sabendo 

dos avanços científicos e tecnológicos, evidencia-se a importância em se discutir a educação em 

biossegurança nas novas tecnologias em saúde. OBJETIVOS: O presente estudo visa analisar e 

discutir a importância da biossegurança nas novas tecnologias em saúde, ressaltando os cuidados 

de modo a prevenir os riscos à saúde humana e ao meio ambiente. METODOLOGIA: Discorre 

de um estudo de revisão literária relacionado à Biossegurança, destacando sua aplicação nas novas 

tecnologias em saúde. As bases das informações consultadas foram a Embrapa, SciElo e 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Foram selecionados onze artigos, entre os quais, nove 

direcionavam a uma discussão objetiva acerca dos conceitos de Biossegurança e Tecnologias em 

Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os artigos analisados demonstraram que nos últimos 

anos tem-se havido, diante do mundo tecnológico, que se apresenta como um processo de 

crescimento sem limite, uma maior preocupação em valorizar a biossegurança, como parte de 

uma política educacional científica, que possibilite aos indivíduos que virão a produzir as novas 

tecnologias em saúde, uma melhor formação científica e cidadã, que os habilite, de maneira que 

possam participar de discussões e tomar decisões tecnocientíficas que visem o interesse social. 

Sabendo dos riscos que as novas tecnologias em saúde podem oferecer à sociedade e ao meio 

ambiente, vem sendo adotada a criação e a manutenção de instituições para a determinação de 

riscos e gerenciamento dos mesmos, além da implementação de normas em biossegurança, como 

as contidas no Protocolo de Cartagena sobre biossegurança firmado por alguns países em 

Montreal, Canadá, em Janeiro de 2000, no qual se comprometem a estabelecer normas mais 

rígidas ou critérios próprios para aceitação e liberação de organismos geneticamente modificados 

(OGM). Reconhecendo a importância da biossegurança nas novas tecnologias em saúde, no Brasil 

foi criada a Lei da Biossegurança que estabelece normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização de atividades com OGMs, tendo como diretrizes a proteção à vida, a saúde humana, 

animal, vegetal, bem como do meio ambiente, já que este atinge direta ou indiretamente os seres 

humanos e a sociedade de maneira múltipla e simultânea. CONCLUSÃO: Com base no que foi 

abordado, é notável a importância da educação em biossegurança nas novas tecnologias em saúde. 

Diante disso, conclui-se que a criação de instituições que promovam leis e decretos em 

biossegurança, junto à participação ativa da comunidade científica e do governo é de suma 

importância para a minimização de riscos advindos dos produtos das novas tecnologias em saúde. 
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UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PROBLEMATIZADORAS EM ESTUDO DE CASO 

NA ESF 

 

Vânia Cristina Reis Cavalcante; Wédia Duarte Pereira; Lia Cardoso de Aguiar; Luciana 

Albuquerque. 

 

Eixo: Inovação tecnológica no cuidado em saúde 

Apresentação: Pôster 

E-mail: cristinareis500@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho tem como objetivo expor a implementação do Método da 

Problematização com a técnica Arco de Maguerez no contexto da Estrategia de Saúde da Família 

(ESF), relacionando-o com violência e prostituição. Situa-se em um caso específico no qual as 

relações familiares, afetivas e sociais encontravam-se em comprometimento, colocando em risco 

crianças e adolescentes. OBJETIVOS: Utilizar técnica de análise de caso problematizadora 

(Arco de Maguerez) para resolução de problemática de saúde envolvendo uma crianças e 

adolescente em seu contexto sócio-familiar. METODOLOGIA: O estudo do caso em questão 

utilizou-se de ferramenta problematizadora e sistematizada intitulada Arco de Maguerez, 

seguindo-se o seguinte roteiro: 1) Observação da realidade social da adolescente; 2) Destaque dos 

pontos-chaves que traduzem a problemática; 3) Teorização sobre a questão; 4) Hi póteses de 

solução do problema e 5) Aplicação na realidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

caminhos traçados a partir da metodologia escolhida como problematizadora do caso possibilitou 

acompanhamento adequado da família; minimização dos conflitos familiares; ampliação da 

assistência da saúde familiar e vinculação desta família à ESF de forma positiva e resolutiva. 

CONCLUSÃO: A técnica problematizadora (Arco de Maguerez) pode ser utilizada em diversas 

situações que envolvam a necessidade de tomada de decisões e encaminhamentos, sendo 

extremamente útil quando envolve a necessidade de intervenção conjunta dos profissionais da 

ESF nas questões relativas à saúde das pessoas assistidas. 

 

 


