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APRESENTAÇÃO 

 

No período de 31 de agosto a 03 de setembro de 2009 realiza-se o I Congresso Piauiense de 

Saúde pública em Parnaíba-PI com a temática: “A Interdisciplinaridade em Saúde Pública”. 

Pretende-se promover uma ampla reflexão sobre o mundo atual nas suas múltiplas dimensões 

envolvendo as tendências e possibilidades de cuidados à saúde, bem como o debate sobre as 

necessidades e proposições de cuidado de enfermagem. 

O evento é uma atividade promovida pelos alunos do nono período do curso de Biomedicina, 

presidido pela professora Luciana Alves de Mesquita, com incentivo do departamento de 

Biomedicina da UFPI. 

A intenção do I Congresso Piauiense de Saúde Pública é a reflexão sobre a formação 

profissional e o exercício da cidadania no caminho presente e futuro da saúde em nosso país. 

Ser um profissional com uma ampla visão do mundo, da sociedade, com valores e princípios, 

que seja integral, generalista, atualizado, prático, reflexivo, e que possuam conhecimentos 

multidisciplinares.  

As atividades pré-congresso constarão de mini-cursos e cursos sobre diferentes focos em 

Saúde Pública e ocorrerão no dia 31 de agosto de 2011.O I Congresso Piauiense de Saúde 

pública contará ainda com palestras e mesas-redondas criando espaços específicos para 

discutir a temática do mesmo nos diversos aspectos relacionados à Saúde Pública e coletiva 

no Brasil em geral.  

Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a Parnaíba. O litoral piauiense acolhe a cada um de 

vocês com muito carinho e muita alegria. Aproveitem as belezas do litoral e desfrutem do 

acolhimento deste povo hospitaleiro. 

 

A Comissão Científica 
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MENSAGEM DA PRESIDENTE 

A equipe de discentes e docentes da Universidade Federal do Piauí  (UFPI), Campus Ministro 

Reis Velloso (CMRV) cientes da situação atual da saúde no Brasil e no Piauí, vem convidar 

estudantes e profissionais da saúde e sociedade em geral a participar de mais um grande 

evento na cidade de Parnaíba. Portanto é com imensa satisfação que anunciamos o I 

Congresso Piauiense de Saúde Pública, um evento único, como jamais realizado no Estado do 

Piauí.  

Com o tema "A Interdisciplinaridade em Saúde Pública" o evento envolverá os diversos 

aspectos da Saúde Pública e Coletiva no Brasil e principalmente no Estado do Piauí, onde é 

de fundamental importância a atuação conjunta de todas as áreas da saúde: Medicina, 

Biomedicina, Fisioterapia, Farmácia, Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Enfermagem, 

Odontologia, Veterinária, Educação Física, Biologia, Técnicos na área da saúde e áreas afins. 

O evento será realizado do dia 31 de agosto a 03 de setembro de 2011, no auditório da UFPI-

CMRV, na cidade de Parnaíba, no litoral piauiense e tem como principais objetivos fazer a 

atualização do acadêmico/profissional sobre os principais temas em saúde em nosso país, bem 

como despertar a reflexão sobre seus rumos em nosso Estado. 

O evento contará com a presença de renomados profissionais e pesquisadores das mais 

diversas áreas da saúde, que irão debater sobre os principais problemas que assolam nossa 

sociedade. 

  

 

Sejam Bem Vindos a Parnaíba. 

Luciana Alves de Mesquita Leite 

Presidente do I Congresso Piauiense de Saúde Pública 
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

DIA 30/08/2011 – TERÇA-FEIRA 

14h – 21h Credenciamentos - Em frente ao auditório UFPI/CMRV 

DIA 31/08/2011 - QUARTA-FEIRA 

8h - 18h Credenciamentos - Em frente ao auditório UFPI/CMRV 

9h – 18h SESSÃO DE POSTERS 

LOCAL: Praça de Exposições UFPI/CMRV 

9h - 13h Minicursos (1, 2, 3 ) e Curso 

14h – 18h Minicursos (4, 5, 6, 7) e Curso 

16h – 18h AVALIAÇÃO DOS POSTERS 

20h-21h Solenidade de Abertura do I Congresso Piauiense de Saúde Pública 

Presidente do Evento: Luciana Alves de Mesquita Leite  

LOCAL: Auditório ACP – Porto das Barcas 

21h -22h Palestra Magna: SUS - Passado, Presente e Futuro 

Palestrante: Ilvanete Tavares Beltrão  

LOCAL: Auditório ACP – Porto das Barcas 

22h Coquetel e Programação Cultural 

LOCAL: Praça de Eventos do Porto das Barcas 

00:00h FESTA DO CONGRESSO 

DIA 01/09/2011 - QUINTA-FEIRA 

8h - 12h Credenciamentos - Em frente ao auditório UFPI/CMRV 

8h - 19h SESSÃO DE POSTERS 

LOCAL: Praça de Exposições UFPI/CMRV 
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9h – 10h MESA-REDONDA: Avançõs e Desafios na Saúde Pública 

Palestra: Inclusão do Fisioterapeuta na Rede Estadual de Saúde 

Paletrante: Francisco Mendes Junior   

Palestra: O Fazer da Terapia Ocupacional na Residência Multiprofissional em Saúde 

da Família e Comunidade 

Paletrante: Luzianne Feijó Alexandre Paiva  

Palestra: Política Nacional de Saúde Funcional e a Cif 

Paletrante: Ricardo Lotif Araújo  

LOCAL: Auditório UFPI/CMRV 

  

Palestra: Os Desafios em Saúde Mental Infanto-juvenil na Saúde Pública Brasileira 

Palestrante: Neuza Cristina dos Santos Perez  

LOCAL: Auditório LICEU Parnaibano 

  

Palestra: Enteroparasitoses de Interesse em Saúde Pública 

Palestrante: Ana Carolina Fonseca Lindoso Melo 

LOCAL: Auditório Petrônio Portella – CEEP 

10h30 – 

12h30 

MESA-REDONDA: Doenças Negligenciadas 

Palestra: Leishmania 

Palestrante: Valdelice Oliveira Burgos 

Palestra: Dengue 

Palestrante: Luciano Oliveira de Assunção  

Palestra: Hepatites Virais 

Palestrante: Allane Samara Silva Benicio 

LOCAL: Auditório UFPI/CMRV 

  

MESA-REDONDA: Políticas Nacionais de Saúde 

Palestra: Atenção a Saúde da Criança 

Palestrante: Katiane Maria Araújo Sousa  

Palestra: Atenção a Saúde do Homem 

Palestrante: Renata Maria Silva Santos  

Palestra: Atenção a Saúde do Idoso 

Palestrante: Liége Maria Rodrigues de Aquino  

LOCAL: Auditório LICEU Parnaibano  

10:30  - 11:30 Palestra: Educação e cidadania: um olhar da Psicologia acerca das necessidades 

especiais. 

Palestrante: Monalisa Pontes Xavier  

 LOCAL: Auditório Petrônio Portella – CEEP 
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12h30 – 14h Almoço 

14h – 15h Palestra: Uso Racional de Medicamentos: Uma Visão Farmacoepidemiológica 

Palestrante: José Vílmore Silva Lopes Junior  

LOCAL: Auditório UFPI/CMRV 

  

Palestra: Formigas em Ambientes Hospitalares: Vetores de Patógenos? 

Palestrante: Cintia Martins Perinotto  

LOCAL: Auditório LICEU Parnaibano 

  

Palestra: A Influência das Alterações Posturais na Qualidade de Vida da População 

Palestrante: Astrogildo de Paiva Mavignier Neto  

LOCAL: Auditório Petrônio Portella – CEEP 

15h30 – 

16h30 

Palestra: PSF - Programa Saúde da Família 

Palestrante: Luciana Alves de Mesquita Leite 

LOCAL: Auditório UFPI/CMRV 

  

Palestra: Farmácia Viva – Visando a Atuação Interdisciplinar 

Palestrante: David Fernandes Lima  

LOCAL: Auditório LICEU Parnaibano 

  

Palestra: Psicólogo Educacional/Escolar como agente de promoção de saúde. 

Palestrante: Algeless Milka Pereira Meireles da Silva  

LOCAL: Auditório Petrônio Portella – CEEP   

17h – 18h Palestra: Câncer do Colo do Útero - Doença Fora de Moda: Mito ou Realidade? 

Palestrante: Vanessa Cristina de Castro Aragão Oliveira 

LOCAL: Auditório LICEU Parnaibano 

  

Palestra: Inatividade Física 

Palestrante: Marcelo Coertjens 

LOCAL: Auditório Petrônio Portella – CEEP 

17h – 19h Apresentação de Trabalhos Científicos – Modalidade Oral 

LOCAL: Auditório UFPI/CMRV 

17h – 19h AVALIAÇÃO DOS POSTERS 

22h FESTA DO CONGRESSO 
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DIA 02/09/2011 - SEXTA-FEIRA 

8h - 18h SESSÃO DE POSTERS 

LOCAL: Praça de Exposições UFPI/CMRV 

9h – 10h Palestra: Transição Nutricional: da Subnutrição à Obesidade 

Palestrante: Theonas Gomes Pereira 

LOCAL: Auditório UFPI/CMRV 

  

Palestra: Redefinindo o Papel das Regionais de Saúde do Estado do Piauí 

Palestrante: Carlos Vinicius Batista 

LOCAL: Auditório LICEU Parnaibano 

  

Palestra: Uma Abordagem sobre Estresse e Síndrome de Burnout na Saúde Pública 

Palestrante: Carla Fernanda de Lima Santiago da Silva 

LOCAL: Auditório Petrônio Portella – CEEP  

10h30 - 12h30 MESA-REDONDA: Vigilância em saúde da Tuberculose 

Palestra: Vigilância Epidemiológica da Tuberculose  

Palestrante: Gerarlene Ponte Guimarães Santos 

Palestra: Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose 

Palestrante: Karliane de Araujo Lima Uchôa 

Palestra: Diagnótico e Tratamento da Tuberculose 

Palestrante: Lucélia Soares da Silva 

LOCAL: Auditório UFPI/CMRV 

  

MESA REDONDA: O Psicólogo no Contexto da Saúde Coletiva 

Palestra: A Inserção do Psicólogo nas Políticas Públicas 

Palestrante: Eugênia Bridget Gadêlha Figueirêdo 

Palestra: "Por que precisamos ampliar o modo de pensar e agir em Saúde na 

atualidade?" 

Palestrante: João Paulo Sales Macedo  

Palestra: Psicologia da Saúde Ambiental: uma nova perspectiva de interface com a 

Saúde Coletiva e as Ciências Ambientais 

Palestrante: Denis Barros de Carvalho 

LOCAL: Auditório LICEU Parnaibano 

  

MESA-REDONDA: Atenção a Saúde Mental 

Palestra: Dependência Química - Álcool e outras Drogas 

Palestrante: Marta Evelin 
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Palestra: Politicas Publica de Saude Mental do Ministerio da Saude 

Palestrante: Tania Maria Penafiel Diniz Mour  

Palestra: Os tipos de Caps e seu funcionamento 

Palestrante: Raimundo Lopes da Silva Neto 

LOCAL: Auditório Petrônio Portella – CEEP  

12h30 - 14h Almoço 

14h - 15h Palestra: Poluição Atmosférica e Saúde 

Palestrante: Deuzuita dos Santos Oliveira  

LOCAL: Auditório UFPI/CMRV 

  

Palestra: Suicídio e Subjetividade Contemporânea 

Palestrante: Dimitri Carlo Gabriel da Silva  

LOCAL: Auditório LICEU Parnaibano 

  

Palestra: Os desafios da Odontologia no Sistema Único de Saúde 

Palestrante: Antonio Neris Machado Júnior  

LOCAL: Auditório Petrônio Portella – CEEP  

15h30 - 16h30 Palestra: Biotecnologia e Serviços de Saúde 

Palestrante: José Roberto de Souza de Almeida Leite  

LOCAL: Auditório UFPI/CMRV 

  

Palestra: Redes Integradas de Saúde do Ceará 

Palestrante: Ricardo Lotif Araújo  

LOCAL: Auditório LICEU Parnaibano 

  

Palestra: Diabete Melitus, Hipertensão e Dislipidemia 

Palestrante: Cláudio Ângelo Ventura 

LOCAL: Auditório Petrônio Portella – CEEP   
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17h – 18h Palestra: Epidemiologia Hospitalar 

Palestrante: Rosania Maria de A. Oliveira 

LOCAL: Auditório UFPI/CMRV 

  

Palestra: A Importância do Sistema de Informação de Saúde para o Gestor Municipal 

Palestrante: Milena Duarte Gurgel 

LOCAL: Auditório LICEU Parnaibano 

 

Palestra: NASF – Núcleo de Apoio a Saúde  da Família 

Palestrante: Luzianne Feijó Alexandre Paiva 

LOCAL: Auditório Petrônio Portella – CEEP    

17h – 19h AVALIAÇÃO DOS POSTERS 

22h FESTA DO CONGRESSO 

DIA 03/09/2011 – SÁBADO 

9h – 10h Palestra Magna: Panorama Atual da Saúde Pública no Piauí 

Palestrante: Telma Maria Evangelista de Araújo 

LOCAL: Auditório UFPI/CMRV 

10h – 12h Solenidade de Encerramento e Entrega das Premiações 
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REALIZAÇÃO 

 

 

APOIO 

          

 

 

PATROCÍNIO 
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INTRODUÇÃO: No Brasil, cerca de 65% dos idosos são portadores de hipertensão arterial 

sistêmica, sendo que, entre as mulheres com mais de 65 anos, esse percentual atinge os 80%. 

Em razão dessa prevalência, há uma tendência o uso de medicamentos, sendo que os idosos é 

o grupo mais medicalizado na sociedade. Tudo isso ajuda na predisposição dos idosos ao 

risco da prática da polifarmácia e aos efeitos adversos dos medicamentos. OBJETIVOS: 

Avaliar o percentual de idosos hipertensos que utilizam mais de um medicamento 

concomitantemente e quais efeitos essa prática pode causar, além da prática de 

automedicação.MATERIAIS E MÉTODOS: Foram entrevistados 50 idosos do bairro 

Manguinha em Floriano – PI, através de um questionário que verificava o número de idosos 

portadores de hipertensão, bem como a quantidade e o tipo de medicamentos utilizados, além 

de seus possíveis efeitos colaterais, durante o período de abril e maio de 2011. 

RESULTADOS: Observou-se que 43,1% dos idosos entrevistados possuíam hipertensão 

arterial, na maioria dos casos associada a outras doenças, como diabetes, osteoporose e 

hanseníase. Cerca de 26% dos entrevistados faziam a utilização de dois medicamentos 

diariamente, creditando-se também o fato de 24% utilizarem três fármacos simultaneamente. 

Dentre os efeitos colaterais, foram relatados a presença de fraqueza (16%), tosse (14%), 

tontura (12%), cansaço (6%), inconsciência (2%), além da maioria (44%) não terem referido 

nenhum tipo de efeito. No que se refere a origem da prescrição do medicamento, percebeu-se 

que 86% foi prescrito pelo médico, não deixando de se observar que 16% da amostra faz uso 

de medicamentos por conta própria. CONCLUSÃO: Diante do relato do uso de 

polimedicamentos, além, do grande número de efeitos colaterais, pode-se perceber a urgência 

a uma prescrição adequada ao paciente idosos, considerando seu caso clínico, e minimizando 

ao máximo os efeitos colaterais. Além disso, a atenção de uma equipe multiprofissional, que 

oriente apropriadamente o idosos durante o seu tratamento. 
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INTRODUÇÃO: Os princípios e práticas da agricultura orgânica consistem principalmente 

em minimizar todas as formas de poluição, evitar o uso de fertilizantes sintéticos e 

agrotóxicos, manter a diversidade genética do sistema de produção, considerar o amplo 

impacto social e ecológico do sistema de produção de alimentos e produzir alimentos de boa 

qualidade em quantidade suficiente. Seu crescimento se deve ao fato da agricultura 

convencional basear-se na utilização intensiva de produtos químicos e à maior consciência de 

parcela dos consumidores quanto aos efeitos adversos que os resíduos de produtos químicos 

podem causar à saúde. OBJETIVOS: O presente trabalho teve o objetivo de realizar revisão 

bibliográfica sobre agricultura orgânica e os riscos da ingestão de resíduos de agrotóxicos da 

alimentação convencional para a saúde pública. MATERIAL E MÉTODOS: A 

fundamentação teórica foi realizada a partir de bibliografias especializadas, utilizando as 

palavras-chave: “agricultura orgânica, alimentos orgânicos, alimentação convencional, 

agrotóxicos e riscos à saúde pública”. Outra fonte de informação consultada incluiu material 

publicado pela revista do Conselho Regional de Nutricionistas da 6º Região que aborda o 

assunto. RESULTADOS: Observou-se que os alimentos orgânicos devem ser produzidos de 

acordo com os princípios e práticas da agricultura orgânica, e sua identificação no mercado se 

dá por meio do selo de certificação. Outro resultado encontrado diz respeito ao uso irregular 

de pesticidas que tem se relacionado a inúmeros casos de intoxicação em manipuladores, uma 

vez que são lipossolúveis e se depositam no tecido adiposo e nos sistemas reprodutor, 

hematopoiético e nervoso. Verificou-se, também, que alimentos contendo resíduos de 

agrotóxicos em desacordo com a Lei n° 7802 de 1989, quando comercializados e ingeridos, 

causam riscos a saúde da população. CONCLUSÕES: Conclui-se que tem aumentado a 

preocupação quanto aos resíduos químicos e a possibilidade de contaminação dos alimentos, o 

que tem levado ao aumento da demanda e da produção de alimentos orgânicos. Mas, ainda se 

faz necessário maiores esclarecimentos e informações junto à população acerca do processo 

de produção e significado dos produtos orgânicos. 
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INTRODUÇÃO: O consumo alimentar na infância está intimamente associado ao perfil de 

saúde e nutrição. O estado nutricional é indicador indispensável para saúde e pode ser usado 

como critério para realizar projetos que visem à proteção e promoção da saúde infantil. A 

avaliação do crescimento é o que melhor define a saúde e o estado nutricional de crianças, 

uma vez que distúrbios na saúde e nutrição, independentemente de suas etiologias, afetam de 

forma invariável o crescimento infantil. Nos países em desenvolvimento, a maioria dos 

problemas de saúde e nutrição durante a infância está relacionada com consumo alimentar 

inadequado e infecções de repetição, duas condições bastante relacionadas com o padrão de 

vida da população, que inclui o acesso à alimentação, moradia e assistência à saúde. 

OBJETIVO: Averiguar o perfil alimentar e nutricional das crianças menores de 01 ano 

assistidas no ambulatório de nutrição de uma Maternidade Pública da periferia de Teresina-PI. 

METODOLOGIA: Estudo transversal com 278 crianças que compareceram à Unidade de 

Saúde entre outubro a dezembro de 2009. Os dados foram obtidos através de entrevistas com 

as mães, e aferição de peso e estatura das crianças, os quais foram avaliados por meio de 

gráficos da OMS (2007). RESULTADOS: Observou-se que 51,4% da amostra eram de 

crianças do sexo feminino. 86,3% desta constituída por crianças menores de 06 meses, 77% 

tiveram peso ao nascer ≥ 3000 g, a prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo foi de 

71,2%, porém essa prevalência foi maior na faixa etária de 01 a 02 meses (91,9%), 

demonstrando um declínio da amamentação exclusiva a partir dos 2 meses. Quanto ao estado 

nutricional pelo índice P/I, verificou-se 1,8% de baixo peso e 3,6% de sobrepeso, já pelo 

índice P/E, o baixo peso foi de 2,5% e o sobrepeso de 10,1%, pelo índice E/I 3,2% das 

crianças estavam com estatura baixa para idade e 4,7% com estatura acima. CONCLUSÃO: 

Conclui-se que o declínio do aleitamento materno exclusivo a partir dos 2 meses e o início da 

alimentação complementar precoce contribuiu para o aparecimento de agravos nutricionais 

nas crianças com valores superiores aos valores nacionais, demonstrando a necessidade do 

desenvolvimento de novas estratégias de promoção, apoio e incentivo ao aleitamento materno 

exclusivo até o sexto mês e práticas adequadas de alimentação complementar. 
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IMPACTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE INTERNAÇÕES 

HOSPITALARES POR AFECÇÕES CARDIOVASCULARES  
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INTRODUÇÃO: Afecções cardiovasculares são atualmente as causas mais comuns de 

morbimortalidade no mundo. Responsáveis por altos custos diretos e indiretos, sua alta prevalência 

desafia a Saúde Pública, colocando em primazia intervenções comunitárias para promoção da saúde e 

prevenção primária dos fatores de risco; pela diminuição da morbidade e mortalidade lhes decorrentes. 

Assim, a Atenção Básica/Saúde da Família, porta de entrada do usuário ao SUS, utiliza o Programa 

HIPERDIA para reduzir índices de morbimortalidade por doenças cardiovasculares e promover 

melhor qualidade de vida dos usuários com tais afecções, através de educação em saúde (reuniões ou 

rodas de conversas); dispensação de medicamentos; promoção da qualidade de vida (caminhadas em 

grupos). OBJETIVO: Avaliar o impacto das ações da Estratégia Saúde da Família/HIPERDIA sobre 

a incidência de internações hospitalares por doenças cardiovasculares em Pedro II/Piauí. 

METODOLOGIA:Estudo descritivo e retrospectivo, de natureza quantitativa, através da análise 

documental dos arquivos de prontuários do Hospital Estadual Josefina Getirana Netta e do Hospital 

Filantrópico Santa Cruz, em Pedro II/Piauí,  quantificados os casos de internações hospitalares 

registrados nos anos de 2002 e de 2006, em que a causa da internação foi alguma complicação 

cardiovascular.RESULTADOS: Constatou-se que ESF causou impactos significativos sobre as 

internações por afecções cardiovasculares no município, através da redução dos índices de internações 

em 19,35% no ano de 2006 em relação a 2002; além da diminuição das internações por afecções de 

maior letalidade como AVC, insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão - em 

44,05%. Embora a cobertura da Saúde da Família no município ainda seja insuficiente, é visível o 

impacto positivo dessa Estratégia na melhoria dos indicadores de saúde da população quanto às 

complicações cardiovasculares. CONCLUSÕES OU HIPÓTESES: A Saúde da Família denota 

iniciativa valiosa para enfrentar afecções cardiovasculares por meio do enfoque de risco, fortalecendo 

a prevenção e promoção, e valorizando o empoderamento dos usuários para exercício do autocuidado 

e produção da saúde. Porém, são necessárias pesquisas longitudinais para analisar a eficácia e as 

limitações da ESF sobre a incidência de afecções cardiovasculares e respectivas complicações; de 

forma subsidiar o planejamento de ações que combatam os determinantes dessas doenças. 
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IMPLANTAÇÃO DA CONSULTA DE PUERICULTURA A PARTIR DO APOIO 

MATRICIAL NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CEARÁ 
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INTRODUÇÃO: A puericultura tem a proposta de acompanhar crianças saudáveis, com o 

intuito de prevenir doenças e promover saúde, sendo a atenção básica um espaço privilegiado 

para o desenvolvimento dessas ações. OBJETIVO: Implantar a consulta de puericultura do 

município de Ubajara a partir do apoio matricial do NASF. MATERIAIS E METODOS: A 

implantação foi iniciada em janeiro de 2011, a partir de um centro de saúde do município 

onde ocorreu o piloto, com posterior ampliação para 3 outros centros de saúde. Foram 

resgatadas as crianças menores de 1 ano  utilizando-se  uma planilha a partir da qual eram 

calculados os meses nos quais cada criança deveria ser agendada para as consultas de 1, 2, 4, 

6, 9, 12, 18 e 24 meses. Para subsidiar a consulta, é utilizada a Ficha de Puericultura, 

construídas por equipe interdisciplinar de acordo com cada idade. As categorias de nutrição, 

fisioterapia e fonoaudióloga do NASF se organizaram de modo que cada categoria pudesse 

realizar atendimentos compartilhados com a equipe. Essa atividade ocorre na perspectiva do 

apoio matricial, por meio da discussão dos casos. RESULTADOS: O contato mais freqüente 

com as crianças desde os primeiros meses de vida contribui para o fortalecimento dos 

vínculos. Além disso, facilitou a vigilância quanto as quadro vacinal.  Desde janeiro, de 132 

crianças agendados para a puericultura, 113 compareceram, o que corresponde a uma adesão 

de 85% no centro de saúde que atuou como piloto. Além disso, os enfermeiros percebem a 

puericultura como um espaço de aprendizado, onde há troca de saberes e conhecimentos que 

são refletidos na qualidade das consultas, que agora são mais resolutivas. CONCLUSÃO: A 

puericultura possibilita o acompanhamento e o desenvolvimento das crianças, bem como o 

diagnóstico precoce de alguns agravos. Além disso, a puericultura fortaleceu a identidade do 

profissional enfermeiro na Estratégia Saúde da Família, fortalecendo o respaldo profissional, 

pois as mães acham positivo que os filhos estejam acompanhados e monitorados em todos os 

aspectos de seu desenvolvimento. 
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OCORRÊNCIA DE FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO CANCER DE COLO 

UTERINO EM MULHERES DE FLORIANO, PIAUÍ 
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INTRODUÇÃO: O câncer de colo uterino (CCU) é a segunda causa de morte por câncer entre 

mulheres no mundo e a infecção persistente pelo vírus do papiloma humano (HPV) com alto potencial 

oncogênico é considerada causa necessária para o desenvolvimento desta neoplasia.
 
Evidências 

sugerem que a herança genética, o estado imune, fatores hormonais associados ao uso prolongado de 

contraceptivos orais, tabagismo, início precoce da atividade sexual e reprodutiva, múltiplos parceiros, 

condições sócio-econômicas, nível de instrução, além de certas deficiências nutricionais, podem 

funcionar como co-fatores que contribuem para a persistência da infecção. OBJETIVO: Investigar a 

ocorrência de fatores de risco para o desenvolvimento de CCU nas mulheres de Floriano, Piauí e a sua 

associação com os comportamentos em relação à prevenção do CCU. METODOLOGIA: Foi 

realizado um inquérito domiciliar de natureza descritiva, com abordagem quantitativa, envolvendo 493 

mulheres residentes em Floriano-PI, com idade entre 15 e 69 anos, selecionadas de forma aleatória e 

entrevistadas por meio de questionário estruturado no ano de 2010. Para verificar a existência de 

associação entre as características estudadas e os fatores de risco em relação ao CCU foi utilizado o 

teste 
2
 de associação. O teste foi considerado significativo quando p<0,05. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. RESULTADOS: Os fatores de 

risco para a infecção por HPV mais prevalentes foram a prática de sexo sem preservativo (44,2%) e a 

relação com mais de um parceiro (29,4%). Quando indagadas sobre o grau de risco de adquirir alguma 

DST, apenas 46,5% das entrevistadas apresentou uma atitude adequada, com maior grau de adequação 

entre as mulheres com maior escolaridade. Um percentual de 59,8% apresentou uma prática adequada 

em relação à consulta ginecológica, com maior grau de adequação entre as mulheres com idade entre 

20 e 45 anos, com maior escolaridade e casadas ou que vivem em relação estável. Apenas 16,2% das 

entrevistadas apresentaram prática adequada em relação ao uso de preservativo, com maior grau de 

adequação verificado em mulheres nas faixas etárias abaixo de 20 anos e entre as solteiras. 

CONCLUSÃO: Os resultados indicam a necessidade de intensificação das campanhas de promoção à 

saúde da mulher, com ênfase na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, visando atingir 

especialmente as mulheres com menos de 20 anos, solteiras e com baixa escolaridade. 

 

 

Suporte Financeiro: CNPq/FAPEPI 
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ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL A PARTIR DO APOIO 

MATRICIAL NA ATENCÃO PRIMÁRIA Á SAUDE EM UBAJARA, CEARÁ. 
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INTRODUÇÃO: As ações de saúde mental na atenção básica buscam o estabelecimento de 

vínculos e o acolhimento seguindo os princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica. O apoio 

matricial visa aumentar a capacidade das equipes de saúde da família em lidar com o 

sofrimento dos pacientes com transtorno mental e integrá-los com os demais pontos da rede 

assistencial. OBJETIVO: Organizar a atenção à saúde mental no município de Ubajara-CE a 

partir do apoio matricial na atenção básica. MATÉRIAIS E MÉTODOS: A atenção à saúde 

mental de Ubajara tem sido organizada com o apoio matricial do psicólogo e psiquiatra 

juntamente com os profissionais da equipe de saúde da família. Estas atuam com cronogramas 

fixos e antes de encaminhar ao atendimento compartilhado, os usuários são previamente 

avaliados pelas equipes de saúde da família com suporte da Ficha de Acolhimento em Saúde 

Mental. Durante o atendimento são elaborados planos de cuidados que envolvem diversos 

profissionais da equipe, direcionando o acompanhamento dos usuários e melhorando os seus 

vínculos com a equipe de saúde da família. RESULTADOS: Realizou-se 21 turnos de 

atendimentos compartilhados, atingindo todas as equipes de saúde da família do município. 

Realizou-se 4 visitas domiciliares e 1 visita ao presídio público. Foi eliminada a fila para 

atendimento de referência no ambulatório de psiquiatria, que tinha tempo médio de espera de 

5 meses, evidenciando a ampliação do acesso. Há Relato de resultados positivos em reuniões 

na comunidade e na evolução dos usuários. Há dificuldades de adesão, principalmente da 

categoria médica, em participar dos atendimentos compartilhados. CONCLUSÃO: O 

município de Ubajara está desenvolvendo um trabalho em conjunto com profissionais do 

NASF, psiquiatra e atenção primária que tem ampliado o acesso dos usuários a cuidados de 

saúde mental e com isso melhorou a capacidade das equipes de resolver problemas. Pudemos 

observar relatos sobre a melhora do estado de saúde mental dos usuários e a criação de novas 

ações terapêuticas em saúde mental na atenção primária à saúde. 
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PERFIL DOS PACIENTES EM TRATAMENTO NEFROLÓGICO EM UMA 
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INTRODUÇÃO: A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma enfermidade que, além de 

trazer conseqüências físicas ao indivíduo que a vivencia, traz prejuízos psicológicos, altera o 

seu cotidiano e interfere no papel que esse indivíduo desempenha na sociedade. 

OBJETIVOS: Este estudo teve por objetivo investigar o perfil dos pacientes submetidos a 

tratamento nefrológico em uma clínica particular da cidade de Parnaíba-PI. MATERIAL E 

MÉTODOS: O trabalho foi delineado como um estudo retrospectivo, descritivo-analítico, de 

todos os 113 pacientes em tratamento na clínica e os dados foram obtidos a partir do banco de 

dados do sistema Renal Manager, e analisados nos programas BioEstat 5.0 e EpiInfo 6.04b. 

RESULTADOS: Houve um predomínio do sexo masculino (61,9%) entre os pacientes e a 

maioria era parda (84,1%). Pouco mais de 23% dos pacientes eram analfabetos, reforçando 

estudos que apontam o nível escolar e renda como influencia no surgimento de Doenças 

Renais Crônicas (DRC) e agravamentos, também devido à falta de cuidados básicos de saúde 

e a negligência com o Tratamento Renal Substitutivo. Mais de 69% dos pacientes possuem 

renda familiar abaixo de 2 salários mínimos. A taxa de atendidos pelo SUS (98,2%) está 

acima da média nacional (86,7%). Além disso, a IRC não especificada e obstrutiva foi 

determinante para o inicio do tratamento em 61,9% dos pacientes, e destes apenas 25,4% 

moravam emcasas com saneamento básico (p=0,0002), pouco mais de 24% apresentou renda 

familiar igual ou acima de dois salários mínimos (p=0,01) e 48,5% apresentou sorologia 

positiva para Anti-HBc (p=0,03). No estudo foi encontrado sorologia positiva para HCV em 

0,9% dos pacientes. Com relação às comorbidades notou-se que a as alterações 

cardiovasculares estavam presentes em 20,8% dos pacientes, seguida da diabetes 15,4%, essas 

mesmas alterações se repetem em nível nacional. CONCLUSÃO: Os resultados mostram a 

necessidade de políticas públicas que priorizem a prevenção das doenças nefrológicas, com 

destaque ao combate a hipertensão e a diabetes e programas de saúde, educação e emprego 

voltados especificamente aos pacientes com doenças nefrológicas, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida desses pacientes por meio de políticas de desenvolvimento da 

escolaridade, oportunidade de emprego, com conseqüente aumento da renda individual e 

familiar, além de maior acesso ao saneamento básico. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, a insuficiência renal crônica (IRC) constitui um importante 

problema de saúde pública que apresenta etiologia multifatorial, comumente relacionada ao 

diabetes, hipertensão, processos renais obstrutivos e glomerulonefrites. A Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (SBN) afirma que dados nacionais sobre diálise crônica são 

fundamentais para o planejamento do tratamento, onde no último censo em 2009 o número de 

pacientes em diálise estimado era de 77.589 e a região nordeste apresentou taxa de 

prevalência de tratamento dialítico de 299 pacientes por milhão de pessoas. OBJETIVO: 

Traçar o perfil epidemiológico de pacientes portadores de doença renal crônica sob 

hemodiálise no Município de Parnaíba-Pi. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um 

estudo descritivo epidemiológico, realizado em uma Unidade de doenças renais no município 

de Parnaíba, onde foram analisados os dados referentes a etiologia, tipo e tempo de 

tratamento, naturalidade e estado nutricional de  todos os pacientes cadastrados no Programa 

Euclid, no período de junho de 2011. RESULTADOS: Dos 133 pacientes cadastrados na 

unidade em estudo 60,9% (n= 81) são do sexo masculino e possuem em média 52,4 anos (± 

16,3). Em relação ao tipo de tratamento dialítico 90,2% (n= 120) estão sob hemodiálise, 

enquanto 9,8% (n=13) estão em diálise peritoneal (CAPD), possuindo em média 46 meses de 

diálise (± 42). Sobre a etiologia da doença renal a maioria 47,1% (n=57) não é especificada, 

enquanto em 19,8% (n=24) é por nefropatia diabética, 15,7% (n=19) nefroesclerose 

hipertensiva, 6,6% (n=8) uropatia obstrutiva, 3,2% (n=4) lupus e 7,4% (n=9) por outras 

causas. O estado de eutrofia predominou entre os pacientes (59,8%/n= 79), seguido de baixo 

peso (16,5%/n=21), sobrepeso (15%/n=19) e obesidade (8,7%/n=11). Além de atender os 

pacientes da cidade de Parnaíba, também são atendidos pacientes dos estados do Maranhão e 

Ceará. CONCLUSÃO: Há a necessidade de maiores investigações em relação às causas da 

doença renal crônica uma vez que na unidade em estudo esta se mostrou mais prevalente no 

sexo masculino e em sua maioria a etiologia não pode ser especificada uma vez que o 

paciente iniciou o tratamento já no estágio avançado da doença, necessitando de tratamento 

dialítico.  
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INTRODUÇÃO: A deficiência de ferro é a mais comum e largamente distribuída desordem 

nutricional do mundo e é um problema de saúde pública em países em desenvolvimento. A 

anemia ferropriva é a forma mais grave da deficiência de ferro, ocorrendo após um longo 

período de deficiência desse elemento, quando os estoques já foram depletados, e depois da 

diminuição do ferro bioquímico. A abordagem atual de prevenção e tratamento da anemia por 

deficiência de ferro consiste em: diversificação da dieta com alimentos de melhor 

biodisponibilidade, suplementação e fortificação. OBJETIVO: Avaliar através da revisão da 

literatura a eficácia dos alimentos fortificados com ferro no aumento dos níveis de 

hemoglobina e conseqüente tratamento da anemia ferropriva. MATERIAIS E MÉTODOS: 

Este trabalho se caracteriza como uma revisão de literatura onde foram identificados e 

analisados 18 publicações científicas, incluindo artigos originais, artigos de revisão e 

comunicação científicas. O recorte temporal esta compreendido entre os anos 2001 e 2009, 

tendo como fontes principais para a pesquisa os bancos de dados SciELO (Scientifc Eletronic 

Library Online) e Google acadêmico.  RESULTADOS: Entre os resultados encontrados em 

estudos nacionais e internacionais, verificou-se a eficácia da utilização de alimentos 

fortificados com ferro no aumento dos níveis séricos de hemoglobina. Além das farinhas de 

trigo e milho, fortificadas com ferro e ácido fólico, os estudos abordavam outros alimentos 

fortificados com ferro quelato, como o arroz, açúcar e o pão. CONCLUSÃO: A fortificação 

industrial de alimentos é um dos melhores processos para o controle das carências nutricionais 

de micronutrientes da população em todo o mundo, pois em princípio, não necessita de 

modificações nos hábitos alimentares da população, sendo socialmente aceita. Verifica-se que 

o enriquecimento dos alimentos, é suficiente, em um espaço de tempo relativamente curto, 

para diminuir essa deficiência. 
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Introdução: A conscientização acrescida do conhecimento de informações relevantes sobre 

doenças e outras questões de saúde pública é uma maneira pertinente para diminuir a 

incidência das mesmas. Uma das áreas de atividades do técnico de enfermagem consiste em 

participar de campanhas de saúde pública, atuando como agente de transformação da 

realidade em que se insere através dos processos de trabalho em enfermagem, tendo como 

base a fundamentação técnico–científica específica, a visão ético-política e educativa que 

contribuam para a qualidade na assistência. O técnico possui a capacidade para promover 

ações de promoção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação da sociedade, 

tanto no âmbito individual quanto no coletivo.Objetivos: Fornecer conhecimento sobre as 

doenças que mais acometem a população; Tornar os técnicos de enfermagem em formação 

cidadãos mais conscientes e responsáveis. Materiais e métodos: O presente trabalho trata-se 

de uma campanha educativa realizada em uma estação de metrô, por estudantes do curso 

técnico de enfermagem em Recife –PE.  Os alunos expuseram seus trabalhos em 10 estandes 

decorados com muita criatividade, de acordo com cada doença abordada. Durante a campanha 

houve a divulgação acerca do modo de transmissão, sintomas, profilaxias e prevenções de 

doenças como: dengue, leptospirose, filariose, ascaridíase entre outras. O diferencial do 

trabalho foi à forma de apresentação. Os mesmos se vestiram com roupas que caracterizavam 

as doenças, além de realizarem pequenas peças de teatro. Foram também distribuídos folhetos 

informativos sobre as doenças abordadas.Resultados: Através dessa campanha educativa 

houve um interesse por parte da população, gerando um despertamento, que facilitou a 

aprendizagem sobre os sintomas, profilaxias, prevenções das doenças. Os alunos puderam 

exercer um dos seus papeis, como futuros profissionais da saúde, através dessa ação de 

combate e prevenção de doenças, isto realizado de maneira criativa. Com isto, a população 

adquiriu informações que provavelmente ajudaram no combate de doenças que acometem a 

saúde pública de Recife -PE. Conclusões: Essa ação pedagógica foi de grande relevância na 

formação profissional dos técnicos de enfermagem, pois os mesmos atuaram como agentes de 

transformação da realidade em que estão inseridos. Agiram como profissionais que utilizam 

seus conhecimentos em busca da qualidade de vida da população e investem na 

conscientização das pessoas como instrumento de transformação.  
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A DOR COMO AGRAVANTE Á SAÚDE DO TRABALHADOR: SINTOMAS 

OSTEOMUSCULARES EM COSTUREIRAS DO PIAUÍ. 
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Sthefhanie dos Santos Souza
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INTRODUÇÃO: O trabalhador está diante de um processo complexo e dinâmico que 

abrange as condições somáticas, os processos cognitivos, emocionais e questões sociais. A 

dor é o principal sintoma de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e 

é decorrente de alterações morfofuncionais adaptativas dos tecidos, quando expostos aos 

fatores de risco no ambiente laboral. OBJETIVOS: investigar a presença e intensidade da dor 

em uma população de costureiras do Piauí, nas cidades de Parnaíba e Piripiri. MATERIAIS 

E MÉTODOS: Tratou-se de um estudo com abordagem quantitativa, transversal descritiva 

realizada em maio de 2011, na cidade de Piripiri, sendo investigada a população de 

costureiras, do sexo feminino que trabalhavam há mais de um ano na mesma profissão e na 

postura sentada, participando da amostra 56 indivíduos. Nesta pesquisa foi utilizado o 

Questionário de Topografia e Intensidade da Dor, onde avalia a presença da dor e sua 

localização por meio de um desenho esquemático do corpo humano em vista anterior e 

posterior, permitindo que o indivíduo marque exatamente o local de sua dor e a 

intensidade de cada uma delas. Para a análise dos dados utilizou-se o Microsoft Excel 

(Microsoft Corporate XP, versão 2007) para cálculos de porcentagem e médias aritméticas. 

RESULTADOS: Dentre as costureiras entrevistadas 85,7% (n=48) relataram algum tipo de 

dor. Destas 58,3% (n=28) relatou sentir dores na coluna lombar, 33,3% (n=16) referiu algias 

na coluna cervical, 20,8% (n=10) apresentou essas algias no ombro e 16,6% (n=8) no punho 

ou mão. Neste estudo houve correlação da pontuação máxima da escala de dor com as que 

apresentavam lombalgia (EVA: 7 a 9), enquanto que as costureiras que apresentavam 

cervicalgia possuíam menor intensidade de dor (EVA: 3 a 4), já as dores nos ombros, punhos 

e mãos foi considerada moderada (EVA: 3 a 6). CONCLUSÃO: Os resultados encontrados 

permitiram sugerir a adoção de medidas preventivas em saúde do trabalhador na população 

estudada, como a inclusão do fisioterapeuta nas empresas, adaptações ergonômicas e a 

implantação da Ginástica Laboral. 
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A EDUCAÇÃO PERMANENTE NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES: 

INTERVINDO PARA A PREVENÇÃO AOS AGRAVOS E PARA A PROMOÇÃO À 

SAÚDE 
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INTRODUÇÃO: Durante a adolescência surgem muitas dúvidas voltadas aos cuidados com 

a saúde. Temas como a evolução do corpo feminino e masculino da infância à vida adulta, 

alimentação saudável, aparecimento de espinhas, violência sexual, sexo seguro e gravidez são 

questionamentos sempre presentes e não trabalhados com os jovens e adolescentes. Os 

profissionais de saúde e da educação, principalmente os envolvidos na Estratégia Saúde da 

Família (ESF), também devem aproveitar o atendimento para orientar o adolescente. É 

preciso esclarecer que o direito deles à saúde está em primeiro lugar. Um levantamento do 

Ministério da Saúde constatou que os adolescentes brasileiros têm ido pouco ao médico. É 

exatamente a partir da difusão de informações sobre saúde que será incentivado o jovem e o 

adolescente a buscar os serviços nas unidades com mais frequência e se apropriar de 

informações importantes para prevenção e promoção de sua saúde. OBJETIVOS: realizar 

oficinas temáticas, quantas necessárias for, com jovens e adolescentes da Vila Amazônia, 

comunidade da Paróquia de São Cristóvão ao que se refere à prevenção e promoção do 

cuidado à saúde; implementar a educação permanente com jovens e adolescentes da  mesma 

Vila ao que se refere à prevenção e promoção do cuidado à saúde; produzir material educativo 

sobre temas relevantes para  à prevenção e promoção do cuidado à saúde dos adolescentes. 

METODOLOGIA: O projeto envolve estudantes de medicina, enfermagem e odontologia e 

os temas trabalhados são identificados pela preferência dos adolescentes. O trabalho envolve 

atividades interativas e o tema é apresentado e discutido várias vezes até serem esgotadas 

todas as dúvidas. RESULTADOS: Foram realizados trabalhos em educação sexual e saúde 

bucal, temas prioritários, revelados pelos próprios adolescentes. O grupo está em fase de 

elaboração de material didático e estão sendo preparadas atividades para tratar da imunização 

dos adolescentes. Paralelamente às atividades de extensão estão sendo realizadas atividades 

de pesquisa. CONCLUSÃO: Concluiu-se até o momento que a carência de conhecimentos da 

área da saúde é muito grande, tanto para os estudantes como para os professores e que a 

presença da UFPI neste trabalho contribuirá não somente com a mudança de atitude dos 

sujeitos da escola, mas com dos próprios professores e estudantes envolvidos no projeto. 
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A ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO  
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INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero é uma doença de crescimento lento e silencioso e 

com mortalidade elevada, que, mesmo com as campanhas e programas governamentais de 

prevenção, ainda continua sendo um problema de Saúde Pública no Brasil. A faixa etária para 

a incidência do câncer cérvico-uterino evidencia-se de 20 a 29 anos, aumentando o risco e 

atingindo seu pico na faixa etária de 45 a 49 anos. Em todo o mundo, 12% das mortes são 

provocadas por câncer. No Brasil, o câncer do colo do útero é a quarta causa de morte por 

câncer em mulheres. Sua ocorrência se concentra principalmente em mulheres acima dos 35 

anos de idade. OBJETIVOS: O presente trabalhou objetivou descrever assistência de 

enfermagem na prevenção do câncer do colo do útero na estratégia saúde da família. 

METODOLOGIA E MÉTODOS: para elaboração deste artigo cientifico, foram feitos 

levantamento bibliográficos em bancos de dados: Scielo e Bireme e manuais do ministério da 

saúde. RESULTADOS: Uma das atribuições da enfermagem na estratégia saúde da família é 

encontrar meios que favoreçam a motivação e a adoção de medidas de promoção da saúde e 

de prevenção de doenças, tanto a nível individual como coletivo. A prevenção primária é 

quando se evita o aparecimento da doença por meio da intervenção no meio ambiente e em 

seus fatores de risco, como o estímulo ao sexo seguro, correção das deficiências nutricionais e 

diminuição da exposição ao tabaco. A principal estratégia utilizada para detecção precoce do 

câncer de colo uterino no Brasil é através do rastreamento, que significa realizar o exame 

preventivo, citologia oncótica (Papanicolaou), em mulheres sem os sintomas, com o objetivo 

de identificar aquelas que possam apresentar a doença em fase muito inicial, quando o 

tratamento pode ser mais eficaz – Prevenção secundária. As estratégias de prevenção 

secundária ao câncer de colo do útero consistem no diagnóstico precoce das lesões de colo 

uterino antes de se tornarem invasivas. CONCLUSÃO: O câncer do colo útero quando 

detectados e tratados na sua fase inicial pode chegar a um índice de 100% de cura e uma 

diminuição na sua mortalidade quando há um rastreamento eficiente e uma abordagem 

preventiva eficaz. Como foi discutido o profissional de enfermagem tem grande importância 

na prevenção da neoplasia, pois esse com adoção de medidas de promoção e prevenção 

contribui significadamente na redução da incidência e no índice de mortalidade causada por 

essa patologia.  
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A ENFERMAGEM NO CUIDADO AO PORTADOR DE ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
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INTRODUÇÃO: As doenças cerebrovasculares (DCV) representam a terceira causa mais 

comum de óbito no Brasil e nos países ocidentais, perdendo apenas para as doenças cardíacas 

e o câncer. As DCV no Brasil vitimam aproximadamente 285.543 pessoas ao ano, 

representando cerca de 28% do total de óbitos, sendo o AVC responsável por 90.930 óbitos, 

significando uma mortalidade de 21,8% nesse grupo. O AVC apresenta maior incidência em 

sujeitos entre 70 e 80 anos. Mas, o AVC agudo corresponde entre sujeitos de 20 e 59 anos a 

mais de 80% das internações pelo Sistema Único de Saúde por ano. OBJETIVO: descrever 

as ações dos enfermeiros da ESF no cuidado aos portadores de AVC e sua necessidade de 

qualificação. METODOLOGIA: O estudo exploratório-descritivo com abordagem 

quantitativa. Realizado de janeiro a julho de 2008 em Sobral-CE, que contava com 48 

Equipes da ESF distribuídas em 28 Unidades Básicas de Saúde. Utilizou-se um questionário 

com perguntas abertas e fechadas. A população do estudo foi constituída por 96 enfermeiros 

da ESF, com exclusão de 03 que não aceitaram participar. Apenas 25 dos participantes 

preencheram o questionário. Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Estadual do Vale do Acaraú, sob o Nº. 392. RESULTADOS: As ações realizadas pelos 

enfermeiros da ESF, junto ao portador de AVC, foram: visitas domiciliares regulares por 15. 

Orientação para medidas higiênico-dietéticas por 14. Sensibilização da família como parceira 

no cuidar por 11. Assistência baseada no processo de enfermagem por 06. Sensibilização 

acerca da importância da adesão ao tratamento por 16. As qualificações dos enfermeiros para 

o cuidado ao portador de AVC foram assim distribuídas: cursos relacionados a temática 04. 

Educação permanente voltada aos fatores de riscos 01. Capacitação no cuidado aos sujeitos 

acamados 03. Aulas práticas no setor de neurologia 04. Nenhuma 13. Não declararam 5. As 

necessidades de qualificação apontadas pelos enfermeiros foram: conhecimento da 

fisiopatologia e plano terapêutico do AVC 07. Estudo de caso relacionado ao problema 03. 

Medidas que otimizem a reabilitação 05. Assistência de enfermagem ao portador de AVC 06. 

Cuidados gerais e abordagem familiar 07. Não declararam 04. CONCLUSÃO: As medidas 

de aperfeiçoamento profissional multidisciplinar sobre AVC precisam ser executadas para 

favorecer a atenção a saúde do portador. O aprimoramento na temática pelos profissionais 

propiciará maior adesão e preparo proporcionando melhores resultados.  
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A ESTRUTURA DO CAPSAD NA CIDADE DE PICOS: POTENCIALIZANDO O 

TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS 
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INTRODUÇÃO O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) representa um marco para 

reforma psiquiatra. Os projetos desses serviços visam fornecer suporte social, preocupando-se 

com o sujeito e a singularidade, sua história, cultura e sua vida cotidiana. OBJETIVO O 

estudo objetivou relatar a importância da estrutura física de um CAPS no beneficio da 

assistência aos pacientes atendidos. METODOLOGIA Trata-se de um estudo do tipo relato 

de experiência realizado no período de abril a junho de 2010. Parte da vivência como 

estagiário de enfermagem dentro do CAPSad da cidade de Picos, Piauí. RESULTADO A 

estrutura física encontrada no CAPSad consta de consultórios para atendimento da equipe 

multiprofissional (enfermeiro, medico, psicólogo, assistente social, educador físico, 

pedagogo), galpão de artesanato, área de lazer com piscina, salas para terapias ocupacionais, 

áreas de repouso, recepção, banheiros adequados, refeitório, horta, campo de futebol. 

Apresenta itens fundamentais ao desenvolvimento da atenção psicossocial. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS Uma estrutura física adequada potencializa o trabalho dos 

profissionais daquela instituição. Alem disso, diante do atendimento dentro do preconizado 

pela reforma psiquiátrica, a terapêutica atinge maiores níveis de resolutividade, oportunizando 

a tentativa de reinserção do paciente na sociedade, diante da relação do doente com o 

ambiente.  
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A EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA SAÚDE – PET SAÚDE 

 

Marciely Maria de Lima Abreu 
(1)

,Ana Elza Fontenele Rocha 
(1)

, Catarina de Vasconcelos 

Pessoa 
(1)

, Amanda Mabel Ferreira Linhares 
(1)

, Ana Egliny Sabino Cavalcante 
(1)

, Antônia 

Regynara Moreira Rodrigues 
(1)

, Clara Anísia Melo Diniz 
(1)

, Larisse Alves Fernandes 
(1)

, 

Márcia Maria de Lima Abreu 
(1)

, Maria Samara Vasconcelos Cisne 
(1)

 

 
(¹) 

Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA. 

 

e-mail: marciellyabreu_ma@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa de Educação para o Trabalho em Saúde (PET-SAÚDE) 

viabiliza dentre outros objetivos a iniciação ao trabalho, estágios e vivências, dirigidos aos 

estudantes da área da saúde por meio de vínculo com a comunidade, de forma a desenvolver 

ações na Estratégia Saúde da Família (ESF). O PET-SAÚDE promove a inserção de estudante 

numa comunidade adscrita, em equipes multiprofissionais, contribuindo para a formação do 

profissional com uma visão integral do processo saúde-doença e com uma prática humanizada 

da assistência à saúde individual e coletiva. OBJETIVO: Este relato tem como objetivo 

descrever a experiência vivenciada pelo grupo tutorial do PET-SAÚDE no território Padre 

Palhano na cidade de Sobral-CE. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, 

expresso por estudantes de Enfermagem por meio de depoimentos acerca da vivência no 

processo de inserção e participação no grupo tutorial do PET-SAÚDE do bairro Padre 

Palhano, no período de abril de 2010 a abril de 2011. Consideram-se ainda os relatórios das 

atividades de campo, para os fins de registro das ações desenvolvidas. RESULTADOS: 

Como resultado inferiu-se que a vivência no território de abrangência da ESF propiciou a 

integração de estudantes de diferentes cursos e destes com a comunidade e a equipe 

multiprofissional. A experiência do PET-Saúde permitiu ainda articulação de grupos de 

educação em saúde e reconhecimento e valorização da cultura local, contribuindo para o 

fortalecimento de vínculos com a comunidade. Fortaleceu a integração entre os cursos de 

graduação e despertou o interesse no desenvolvimento de pesquisas na atenção básica a partir 

da compreensão epidemiológica da população adscrita. CONCLUSÃO: A participação de 

estudantes de Enfermagem no PET-SAÚDE possibilitou aprendizagem significativa do modo 

de viver de uma dada população, com suas necessidades e potencialidades, o entendimento da 

presença de um campo comum de atuação dos diferentes profissionais da saúde e de um 

núcleo específico de práticas e saberes da Enfermagem na ESF por meio de uma participação 

ativa dos sujeitos na realidade local, com a devida supervisão da preceptoria e tutoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marciellyabreu_ma@hotmail.com


Anais eletrônicos I Congresso Piauiense de Saúde Pública  

 

Parnaíba, 31 de agosto a 03 de setembro de 2011 

43 

A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA EM PARNAÍBA-PI 
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Introdução: A gestação na adolescência tem sido considerada um importante problema de saúde 

pública, em virtude da prevalência com que esse fenômeno vem ocorrendo ao redor do mundo. 

Destaca-se como uma questão complexa, associada vários fatores, como os socioeconômicos, 

educacionais e familiares precipitando problemas e desvantagens decorrentes da maternidade precoce. 

Objetivo: Analisar os fatores socioeconômicos, obstétricos, familiares de adolescentes com 

antecedente gestacional em Parnaíba-PI. Metodologia: Trata-se do recorte de pesquisa feita pelo 

Departamento de Enfermagem da UFPI, intitulado:Gravidez na adolescência: Fatores preditores da 

reincidência; financiado pelo CNPq. O presente estudo é descritivo, retrospectivo, realizado de Janeiro 

à Maio de 2009 em Parnaíba. A população alvo foram todas as adolescentes que finalizaram gravidez 

no primeiro quadrimestre de 2006, quando tinham de 15 a 19 anos, nas quatro maternidades de 

Parnaíba. Resultados: Foram entrevistadas 77 jovens. Cerca de 52% têm uma união consensual, e 

63,6% moram com o companheiro. Mais de 98% parou de estudar em algum momento, e 57,1% 

atribuiu esta interrupção à gravidez. Apenas 45,5% retornou aos estudos. A escolaridade predominante 

foi ensino fundamental incompleto (58,4%), e 94,7% possuía escolaridade inadequada para a idade. A 

maioria (58,4%) era dona de casa, somente 18,2% tinha trabalho remunerado. Renda familiar de um a 

dois salários mínimos foi a mais citada (37,7%), entretanto, um terço vive com renda de até um salário 

mínimo. Mais de 70% têm dependência financeira total de alguém, principalmente do parceiro. Cerca 

de 43% das mães das adolescentes não era alfabetizada, e 58,5% engravidou na adolescência, 50,6% 

das jovens tinham algum irmã/o que teve filho antes dos 20 anos. A média de idade na menarca foi 

12,4 anos, e na sexarca 15,9 anos, nesta ocasião apenas 40,3% utilizou método contraceptivo. Cerca de 

65% teve mais de uma gestação. Conclusão: O perfil das adolescentes mostrou uma estreita relação 

entre situação socioeconômica desfavorável e gravidez na adolescência, o que desencadeia um ciclo de 

pobreza dificilmente rompido. Necessita-se de ações abrangentes que incluam a rede sociofamiliar das 

jovens na questão da prevenção, e uma vez acontecido a gravidez, é importante favorecer a 

permanência da jovem na escola, bem como oferecer especial atenção à adolescente, seu filho, e sua 

família, a fim de evitar a recorrência da gravidez e garantir uma boa qualidade de vida.  
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1 – Graduandos do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí – UFPI, 

Picos, PI.  

2 – Enfermeira; Docente do Curso de Enfermagem da UFPI no Campus de Picos – PI; 

Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva. 
 

e-mail: rubimsj@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A assistência domiciliar consiste no desenvolvimento de atividades realizadas em 

domicílios, com a finalidade de oferecer ao enfermo a assistência necessária para o tratamento e a 

reabilitação. Esse auxílio contribui diante da falta de acessibilidade daqueles acometidos por doenças 

degenerativas, uma vez que se tornam inaptos a se dirigir às unidades básicas de atendimento. Dessa 

forma, o papel da equipe de saúde é levar a assistência até o contexto residencial, realizando visitas 

programadas e nestas, trabalhar visando à recuperação do cliente e a orientação dos seus cuidadores. 

OBJETIVOS: Conhecer e acompanhar uma paciente portadora de doença degenerativa, com o intuito 

de intervir nos cuidados e nas limitações da cliente. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um 

estudo do tipo relato de experiência, realizado no período de março a junho de 2011, desenvolvido a 

partir de visitas domiciliares referentes à atividade proposta pela disciplina de Administração em 

Saúde Pública. RESULTADOS: O acompanhamento às visitas domiciliares nos fez perceber as 

limitações da enferma, que se encontra impossibilitada de se deslocar até a unidade básica de 

atendimento. Durante as visitas, atuamos na prevenção e no tratamento de úlceras de pressão e de 

infecções causadas pelo contato contínuo com lençóis úmidos de secreções. Contamos com o auxílio 

de profissionais das áreas de fonoaudiologia, fisioterapia e assistência social, a fim de proporcionar à 

cliente assistência comunicativa, física e social, respectivamente; e orientamos os cuidadores quanto 

aos cuidados para com a acamada. CONCLUSÕES: Deste modo, fica evidente que as pessoas com 

tais dificuldades necessitam do empenho de parentes e/ou amigos para irem aos postos de saúde, mas 

estes nem sempre se mostram disponíveis. Assim, percebemos a importância do processo de visitas 

domiciliares, bem como dos princípios da universalidade e da equidade do SUS. As visitas 

domiciliares não foram pertinentes somente para a acamada, mas também para que pudéssemos, 

enquanto acadêmicos, perceber a importância destas para as pessoas que necessitam de uma 

assistência diferenciada, além de ter servido como experiência sobre a temática em questão, para 

refletir acerca da forma de atuação da enfermagem e sobre o fato de prestar assistência especial a 

quem necessita.  
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A IMPORTÂNCIA DO PSICÓLOGO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO 

TRATAMENTO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-ÁLCOOL 

E DROGAS DE PARNAÍBA-PI 

 

Francisca Maria Carvalho Cardoso
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INTRODUÇÃO: Este estudo trata-se de um relato de trabalho acadêmico realizado no Centro de 

Atenção Psicossocial-Álcool e Drogas (CAPS-AD), da cidade de Parnaíba-PI, executado a partir de 

uma disciplina de estágio, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Piauí-Campus Ministro 

Reis Velloso. A atual Política de Saúde Mental assumiu como desafio a ampliação de uma rede de 

atenção capaz de atender às pessoas que sofrem com a violência, o uso de álcool ou drogas, entre 

outros, de modo a promover reintegração social e cidadania. OBJETIVO: Este estudo teve como 

objetivo descrever aspectos da importância do psicólogo frente à equipe multidisciplinar no tratamento 

dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial-Álcool e Drogas (CAPS-AD), de Parnaíba-Piauí. 

MATERIAL E MÉTODOS: Participaram do estudo sete profissionais: um profissional da 

Psicologia, um da Assistência Social, um da Terapia Ocupacional, um da Enfermagem, um da 

Psiquiatria, um da Coordenação Administrativa e um profissional Preparador Físico, que compõem a 

equipe multidisciplinar da instituição. A metodologia utilizada foi a qualitativa que se desenvolve 

numa situação natural para se entender algo que foi estudado. Para tanto foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas para uma melhor compreensão da importância do psicólogo e sua articulação com 

os demais profissionais. RESULTADOS: Ao longo das visitas realizadas no local identificou-se que 

este profissional se torna relevante na equipe, dentre outros fatores: por proporcionar uma melhor 

convivência entre os usuários e destes com suas famílias, além de realizar grupos operativos que visam 

gerar: uma interação grupal para que os usuários diminuam seus medos básicos, gerando uma 

adaptação ativa à realidade. Os demais profissionais relataram que o psicólogo se torna importante na 

equipe, à medida que o mesmo busca incluir o usuário no trabalho, no convívio com os amigos ou 

familiares. CONCLUSÃO: Logo, observou-se que na instituição pesquisada, o profissional psicólogo 

promove a integração usuário- família e usuário- equipe, facilitando na convivência dos usuários e 

buscando a inserção destes na sociedade. 
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A IMPORTÂNCIA DO TESTE DE TRIAGEM NEONATAL PARA PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS CONGÊNITAS 
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e-mail: joaoantoniocostadacunha@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Criado pelo Ministério da Saúde em 2001, O Programa Nacional de 

Triagem Neonatal (PNTN), conhecido como “Teste do Pezinho” tem por objetivo detectar 

doenças metabólicas, genéticas e infecciosas, que poderão causar alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Atualmente o Brasil dispõe de três tipos de testes: 

O Teste do Pezinho Básico, o Teste do Pezinho Ampliado e o Teste do Pezinho Plus, sendo 

apenas o primeiro disponibilizado pela rede pública de saúde. OBJETIVOS: O estudo teve 

por objetivos despertar a atenção dos profissionais de saúde, principalmente dos enfermeiros, 

sobre a importância do diagnóstico precoce das enfermidades pesquisadas no PNTN e mostrar 

à comunidade os principais testes disponíveis e suas doenças triadas. MATERIAIS E 

MÉTODOS: O estudo consistiu de uma pesquisa bibliográfica, aonde foram pesquisados 

artigos acerca da temática. Para tanto, foi utilizado a base de dados Scielo e Lilacs, além de 

outras fontes de confiança, utilizando como descritores: Teste de Triagem Neonatal, Teste do 

Pezinho e Enfermagem. RESULTADOS: Foi possível observar em todo o país uma série de 

problemas e entraves que dificultam a busca pela excelência do Programa. Dentre os pontos 

mais apontados estão: a alta rotatividade nos postos de coleta; capacitação constante; 

conhecimento reduzido da técnica de coleta pelo enfermeiro e equipe de enfermagem; a 

ausência de enfermeiros em berçários; a dificuldade econômica da saúde pública; a gratuidade 

do Programa; a falta de comunicação entre os profissionais de saúde e o usuário; e a falta de 

campanhas públicas de divulgação em massa. CONCLUSÃO: A enfermagem tem 

participação importante e intransferível no PNTN, por ser quem mais interage com o público 

alvo, a mãe e o recém-nascido. O que cabe então uma maior cobrança por parte dos gestores 

públicos e da própria profissão quanto à atualização de conhecimentos, maior quantidade e 

qualidade de profissionais e campanhas que expliquem à população a importância da 

prevenção.       
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A IMPORTÂNCIA DOS MULTIPLICADORES LEIGOS NA PREVENÇÃO DO 

DIABETES MELLITUS 

 

Joana Rita da Silva Correia Gomes¹, Gracyanne Maria MachadoVieira ² 

1- Medica urgentista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

2- Enfermeira do Programa de Saúde da Família módulo 18 do bairro João XXIII 
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INTRODUÇÂO: O Diabetes Mellitus é uma patologia que está se tornando uma epidemia 

mundial, com graves repercussões clinicas e sociais, principalmente no que se refere ao 

diabetes tipo 2. O assunto é analisado sob a ótica da prevenção a partir do repasse de 

informações de cunho científico para a população leiga, no caso os agentes comunitários de 

saúde. Sendo estes um elo entre a comunidade e a unidade médica, a sua maior capacitação 

traria melhorias para a saúde, não só no que se refere ao Diabetes Mellitus, mas também a um 

grande numero de doenças com intensa repercussão social. OBJETIVOS: Detecção precoce 

dos pacientes do grupo de risco para o desenvolvimento do diabetes, na tentativa de serem 

evitadas complicações crônicas inerentes à doença. MATERIAIS E MÈTODOS: Aulas 

pratico-expositivas visando a capacitação dos agentes comunitários de saúde do bairro João 

XXIII, módulo 18, Parnaíba-Piauí ,com inicio em dezembro/2005 e termino em janeiro/2006. 

RESULTADOS: Aumento circunstancial no número de diabéticos atendidos pelo referido 

bairro. Com quatro meses de treinamento dos agentes, já se observou  um aumento no numero 

de diabéticos atendidos  passando de vinte e três pacientes em dezembro de 2005, para trinta e 

três pacientes em abril de 2006, e em maio de 2011 este número já chega a sessenta e seis 

pacientes correspondendo a um aumento percentual em torno de 186,95%. CONCLUSÕES: 

A capacitação do multiplicador leigo está bem justificada, vez que, observamos em apenas 

cinco anos, após a capacitação, o aumento do número de diabéticos atendidos pelo programa 

de saúde da família. Estes pacientes já existiam no seio da comunidade e através dos 

multiplicadores, foram detectados como pertencentes ao grupo de risco, e incentivados a 

encaminharem-se à unidade de saúde, onde se confirmou à patologia. Evitando-se, assim, que 

ficassem sem diagnóstico precoce e com risco de desenvolvimento e/ou exacerbações das 

complicações crônicas, bem como das agudas.   
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A INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NA INCIDÊNCIA DE CÁRIE DENTAL EM 

ADOLESCENTES DE 10 A 14 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL URBANO MARIA 

EULÁLIO DE PICOS-PI 

 

Regiane Carvalho de Sousa Oliveira¹, Paula Lauana Rodrigues Sátiro¹, Selma Maria Santos 

Moura Brito¹ 
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INTRODUÇÃO: Um fator importante na etiologia da cárie é a frequência do consumo de 

açúcar que, devido ao processo de mudança nos hábitos alimentares do homem, houve um 

aumento na preferência por alimentos açucarados em substituição aos alimentos naturais e 

essa alteração tem sido acompanhada por um aumento na incidência da cárie dental. 

OBJETIVOS: Avaliar a influência da alimentação na incidência de cárie dental em 

adolescentes de 10 a 14 anos da escola municipal Urbano Maria Eulálio de Picos - PI. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal realizado com 69 alunos da 

referida escola, sendo 50,8% do sexo feminino. Para caracterização dos escolares aplicou-se 

um questionário e em seguida foi ministrado palestras e atividades educativas, mostrando a 

importância da alimentação adequada e da higienização bucal correta, e realização de um 

exame dentário com anotação em uma ficha específica. As respostas aos questionários e os 

dados coletados por meio do exame bucal foram representados e distribuídos em gráficos, em 

função de suas frequências. RESULTADOS: Observou-se que 66,6% dos adolescentes 

possuíam lesões cariosas, principalmente nos pré-molares e molares superiores e inferiores, e 

que uma elevada porcentagem de adolescentes consumia alimentos considerados cariogênicos 

e ao final dessa alimentação não faziam a correta higienização bucal. CONCLUSÕES: 

Verificou-se relação entre alimentação, cárie dentária e higiene bucal, sendo necessária uma 

intervenção direta e políticas públicas adequadas para recuperar e manter a saúde bucal dos 

escolares estudados. 
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A MORTALIDADE POR CAUSAS ACIDENTAIS NA POPULAÇÃO INFANTO-

JUVENIL DE CUIABÁ-MT, 2009 

 

Karla Fonseca de Matos, Christine Baccarat de Godoy Martins 

 

Universidade Federal de Mato Grosso 

 

Email: karla.matos88@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As causas acidentais, principalmente na população jovem, têm preocupado 

pesquisadores e gestores, pois as lesões decorrentes podem determinar seqüelas importantes e 

fatais, além dos impactos econômicos, sociais e emocionais. Este trabalho objetivou analisar 

os casos fatais por acidentes, na faixa etária de 0 a 24 anos, em Cuiabá, no ano de 2009. 

MÉTODO: Estudo transversal e retrospectivo, com análise quantitativa, cuja população de 

estudo foi composta por crianças, adolescentes e jovens, residentes de Cuiabá, vítimas fatais 

de acidentes no ano de 2009. RESULTADOS: Foram estudados 39 óbitos por causa 

acidental. Dentre os subgrupos de causas acidentais, o que mais causou vítimas foram os 

acidentes de transporte terrestre (56,4%), seguidos de afogamento (25,6%). O coeficiente de 

mortalidade foi expressivamente maior no sexo masculino, a partir dos 15 anos de idade. 

Observou-se que na faixa etária dos menores de 1 ano a causa acidental que levou ao óbito foi 

exclusivamente aspiração de leite, tanto no sexo masculino quanto no feminino. No sexo 

masculino, as vítimas de 1 a 4 anos foram a óbito por afogamento, de 10 a 14 anos foi 

exclusivamente o acidente de transporte , de 15 a 19 anos predominou o acidente de 

transporte terrestre, seguido das quedas e dos afogamentos. Na faixa etária de 20 a 24 anos, 

ainda no sexo masculino, também predominaram os acidentes de transporte terrestre e 

afogamento. No sexo feminino na faixa etária de 5 a 9 anos a morte ocorreu por força 

mecânica inanimada (tiro acidental), dos 10 aos 14 anos o óbito foi decorrente de acidente de 

transporte, dos 15 aos 19 anos a causa acidental foi afogamento  e dos 20 aos 24 anos foi por 

acidente de transporte. Os acidentes de transporte terrestre ocorreram, praticamente, em todos 

os meses do ano. Já o afogamento fez vítimas fatais nos meses de janeiro, fevereiro, setembro, 

outubro e novembro. CONCLUSÃO: Considerando que os acidentes não são um infortuno 

ou não acontecem por acaso, questiona-se a acidentalidade do evento, sendo assim necessário 

que o gestor municipal inclua na agenda de debates este tema, discutindo formas de 

prevenção, principalmente para os acidentes de transporte terrestre e os afogamentos, 

incluindo outros setores da sociedade, como escolas e serviços de saúde, pois os acidentes têm 

causas multifatoriais, sendo necessário o empenho de toda a sociedade a fim de reduzi-los e 

evitá-los.  
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A MULTIDISCIPLINARIDADE NO PET-SAÚDE: UMA TENTATIVA DE 

FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA 
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INTRODUÇÃO: O PET-Saúde na linha “Doenças Endêmicas no Semi-árido Baiano: 

fazendo arte para educar em saúde e prevenir hanseníase, tuberculose, dengue e leishmaniose” 

é formado por tutor, preceptores e estudantes da graduação em saúde. O mesmo adota como 

estratégia fundamental: a aprendizagem tutorial em grupos de alunos multiprofissionais. 

Dessa forma os alunos adquirem uma experiência de reconhecimento dos vários setores e 

áreas de atuação das Unidades Básicas de Saúde bem como agregação com equipe 

multidisciplinar. OBJETIVOS: Relatar as experiências adquiridas por acadêmicos de saúde 

inseridos na comunidade da Vila Jacaré, Juazeiro-BA no que concerne a integração ensino-

serviço-comunidade. MÉTODOS: Por meio de nossas visitas a Unidade, desde maio de 2010 

a abril de 2011, tem-se procurado guiar a equipe para que a mesma realize mais reuniões e 

discuta sobre as principais endemias do Semi-árido baiano. O grupo foi dividido em três mini-

equipes que trabalham em unidades diferentes. Assim diversas ações comunicativas com 

propósito de atingir o maior número de pessoas possível foram realizadas: Atividades na sala 

de espera e Feiras de Suade da Família enfocando Dengue, Hanseníase Leishmaniose e 

Tuberculose, Palestras educativas sobre Patogenia, Transmissão e Profilaxia foram 

explanadas para a comunidade bem como reportagem e divulgação em programa de TV local. 

RESULTADOS: Temos visto a equipe mais unida, mais consciente, com o intuito de formar 

um conjunto de profissionais multidisciplinar e integrados com finalidade de aprimorar o 

funcionamento e o atendimento a comunidade. Foi notória a identificação de fragilidades e 

conquistas, garantindo o aperfeiçoamento constante desta inter-relação profissional dispondo-

nos a pactuar intervenções para fortalecer a Atenção Primária, conscientizando a população e 

combatendo as principais endemias regionais. CONCLUSÕES: Acreditamos que uma equipe 

bem integrada e harmoniosa permita uma intervenção mais rápida e eficaz, de suma 

importância para fortalecer as práticas de integração ensino-servico-comunidade que se faz 

indispensável para a inserção dos alunos na comunidade, bem como para uma formação 

profissional mais humana e fidedigna. 
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A PERCEPÇÃO DE MÃES PRIMÍPARAS SOBRE A AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA 

(AMEX) 
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INTRODUÇÃO: A amamentação exclusiva (AMEX) consiste em oferecer a criança somente o leite 

materno, sem a introdução de nenhum outro alimento ou líquido, durante os seis primeiros meses de 

vida da criança, sendo esta, uma prática que envolve aspectos biológicos, sociais, culturais e 

psicológicos. OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo descrever e analisar a percepção de 

mães primíparas sobre a amamentação exclusiva. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma 

pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Foram entrevistadas 11 mães primíparas que se 

encontravam em puérpeio imediato ou tardio, sendo assistidas pela Maternidade do Buenos Aires, 

situada na zona norte da cidade de Teresina – PI. A coleta dos dados foi realizada durante o mês de 

março e abril do ano de 2010, sendo utilizado para esta, um roteiro de entrevista semi-estruturado 

contendo quatro perguntas abertas com conteúdo direcionado a temática. RESULTADOS: Por 

conseguinte, os dados coletados foram analisados através da Análise de Conteúdo Temática de 

Minayo e dispostos em três categorias: O Significado da Amamentação Exclusiva; Os Reflexos da 

Primiparidade sobre a Amamentação Exclusiva; Expectativas frente à Amamentação Exclusiva. Por 

meio dos relatos expressos pelas mães entrevistadas, foi evidenciado que estas possuem um 

conhecimento prévio a cerca do significado amamentação exclusiva e sua duração, porém, estas mães 

ainda desconhecem as vantagens da prática para si mesma, família e sociedade. Pode-se ainda 

perceber que a prática da amamentação exclusiva é configurada pelas mães primíparas como uma 

experiência boa, embora estas, se encontrarem repletas de dúvidas, incertezas e inseguranças 

relacionadas com a sua inexperiência com a amamentação. CONCLUSÕES: O estudo em questão 

nos possibilitou um olhar mais claro e amplo da real situação de uma primípara, retratando os seus 

anseios, medos e saberes sobre amamentação exclusiva e principalmente conhecendo a sua percepção 

quanto a esta prática favorecendo assim à equipe que presta assistência a saúde os subsídios 

necessários para que se alcance uma melhor cobertura da amamentação exclusiva. 
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A PERCEPÇÃO DO AUTO CUIDADO À SAÚDE BUCAL PARA OS ESTUDANTES 
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Introdução: A saúde bucal é muito importante para a saúde sistêmica das pessoas com 

influencia direta sobre o bem-estar e as relações interpessoais cotidianas. Cuidados diários 

preventivos, tais como boa escovação e uso do fio dental, ajudam a evitar que os problemas 

bucais se agravem. É sabido que prevenção e a promoção de educação em saúde são as 

maneiras mais econômicas e menos invasivas de se cuidar da saúde bucal. Objetivos: 

Caracterizar as condições socioeconômicas de estudantes que freqüentam o restaurante 

universitário central da UFPI, despertar a percepção do auto-cuidado e discutir o 

conhecimento sobre saúde bucal dos mesmos. Metodologia: Os estudantes foram submetidos 

a um questionário semi-estruturado e esse foi consolidado e avaliado de forma descritiva e 

percentual. Resultados: A analise dos dados mostrou a prevalência de estudantes do sexo 

masculino (58,5%); com chefes de família com colegial completo/superior incompleto (46%), 

que nos quesitos de auto-avaliação declararam ter uma saúde bucal regular (53%), com a 

aparência de dentes e gengiva regulares (50%); classificando sua mastigação como boa/ótima 

(60%); disseram que a sua saúde bucal não afeta o seu relacionamento social (76%), relataram 

também não terem sentido dores recentes em seus dentes e gengiva (67%). A respeito da 

higiene bucal disseram usar principalmente escova (100%) e creme dental (90%); três vezes 

ao dia (51%); principalmente ao acordar (83%), após as refeições (80%) e antes de dormir 

(72%). Dizem usar fio dental às vezes (42%) e não visitam o dentista ao notar sangramentos 

na gengiva (38%). Conclusão: Concluiu-se que os estudantes que frequentam o RU Central 

da UFPI possuem um bom conhecimento sobre saúde bucal sendo caracterizados mais 

homens e com responsabilidade familiar o que poderá contribuir com a educação dos 

familiares. Como os dados foram obtidos pela auto-avaliação dos sujeitos seria importante um 

levantamento epidemiológico que pudesse ratificar os resultados encontrados. 
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A PERCEPÇÃO DO USUÁRIO ACERCA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: 
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INTRODUÇÃO: Considerando-se que o PSF é uma estratégia bastante jovem e a população 

ainda está habituada ao antigo modelo curativista e hospitalocêntrico de assistência, o 

interesse por este estudo deu-se no decorrer dos estágios nas unidades básicas de saúde, onde 

eram frequentes as dúvidas e queixas dos pacientes atendidos pelo programa. Investigar esse 

tema é relevante para o conhecimento sobre o que a população pensa desse processo de 

reorganização da assistência à saúde. OBJETIVOS: Conhecer a percepção dos usuários sobre 

o Programa Saúde da Família, no bairro Piçarreira, na cidade de Teresina, e averiguar como o 

usuário avalia a atuação da equipe do PSF. MATERIAL E MÉTODOS: Os sujeitos deste 

estudo foram 14 pacientes atendidos pela ESF. Destes, a maioria eram idosos e estavam em 

tratamento no grupo de hipertensos e diabéticos, sendo o seu acompanhamento bimestral. As 

informações foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas, gravadas e 

posteriormente, transcritas mantendo-se a fidelidade e o sigilo nas respostas dos entrevistados. 

RESULTADOS: Dos 14 entrevistados, 100% percebem as mudanças no modelo da 

assistência. 57,1% entendem, consideram positivas as mudanças e gostam da assistência 

prestada pela ESF com destaque para agente e enfermeira; 35,7% relatam que não foram bem 

acolhidos por um dos membros da equipe e desaprovam o fato de não poderem escolher o 

profissional médico; 7,1% confessaram ter desistido de procurar a assistência por se sentirem 

destratados por pessoa da equipe ou da unidade em questão. Além disso, foram muito 

valorizados pelos usuários os aspectos referentes à informação, através de palestras e 

atividades envolvendo comunidade e equipe. Revelam também que o acolhimento, em alguns 

casos, foi estabelecido de forma desagradável e constrangedora por parte de algum membro 

da equipe, havendo um descontentamento que reflete diretamente no vínculo e na 

aproximação da mesma com a população.  CONCLUSÃO: Ao avaliar a percepção dos 

usuários em relação ao PSF, observou-se o reconhecimento deste como um modelo que 

trouxe mudanças positivas às formas de assistência à saúde. Ainda que de forma fragmentada, 

identificam que as equipes realizam um tipo de cuidado que inverte o padrão de assistência 

curativista, trazendo à tona a avaliação conflitante, pois alguns aprovam a assistência 

oferecida por parte dos membros da equipe. No entanto, parte dos entrevistados desaprovam a 

atitude de algum outro integrante da mesma.  
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APLICAÇÃO TEÓRICA - PRÁTICA 

 

Solane Alves da Silva Moura ¹, Jéssica Alves Gomes ¹, Ana Paula Santos Moura e Silva ¹, 

Simone Barroso de Carvalho ¹, Juliana de Moura Carvalho¹, Laianny Alves da Silva Moura ², 

Paulo Clementino Santos Moura e Silva ² 

1- Universidade Federal do Piauí-UFPI, Picos - PI. 

2- Universidade Estadual do Piauí-UESPI, Picos - PI. 

 

e-mail: solanealves@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As aulas práticas realizadas na Estratégia Saúde da Família (ESF), que é 

uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a 

implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde; possibilitou-nos 

observar, analisar e comparar a estrutura física real com a ideal, preconizada pelo Ministério 

da Saúde, além de contribuir para a expansão do conhecimento dos acadêmicos de 

enfermagem participantes das aulas práticas de políticas de saúde. OBJETIVOS: Tem como 

objetivo relatar as experiências adquiridas ao longo das aulas práticas em Unidades Básicas de 

Saúde da cidade de Picos – PI. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo do tipo relato de 

experiência, realizado a partir da vivencia em campo de prática da disciplina políticas de 

saúde (período complementar), no período de janeiro a fevereiro de 2011, no qual foram 

utilizados recursos didáticos e áudios-visuais. RESULTADOS: As experiências descritas 

mostram a importância da Unidade Básica de Saúde ter uma estrutura física e profissionais 

adequados para que  possam prestar assistência continua à comunidade, acompanhado 

integralmente a saúde de todas as pessoas que vivem no território sob sua responsabilidade, 

demonstrando ainda o quanto é imprescindível o trabalho multiprofissional nas ESF. Além 

disso, nos proporcionou um grande rendimento intelectual e prático durante as aulas, 

adquirido com troca de conhecimentos entre profissionais e acadêmicos. CONCLUSÃO: 

Portanto, a Estratégia Saúde da Família visitada não compete com o modelo proposto pelo 

manual do Ministério da Saúde para a estrutura física. O que possui  na unidade ainda é 

insuficiente para uma assistência integral.    
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A VISITA DOMICILIAR AUXILIANDO NA PROMOÇÃO DA INTEGRALIDADE: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: A visita domiciliar realizada pela enfermagem inclui um conjunto de ações 

de saúde voltadas para o atendimento, tanto educativo como assistencial. Através dela, são 

avaliadas as condições ambientais e físicas em que vivem o indivíduo e sua família, visando, 

entre outros aspectos, a aplicação de medidas de controle nas doenças transmissíveis ou 

parasitárias e, principalmente, a educação. Além disso, a visita domiciliar é uma estratégia de 

interação potencialmente capaz de contribuir, no âmbito da Atenção Primária, para o 

atendimento integral e humanizado. OBJETIVO: Objetivou-se relatar experiências de visitas 

domiciliares realizadas por acadêmicos nos domicílios de um bairro da cidade de Picos-PI. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência acerca de visitas 

domiciliares realizadas no período de setembro a outubro de 2009, em uma área adscrita de 

uma Unidade Básica de Saúde de Picos-PI, durante as aulas práticas da disciplina 

Enfermagem na Atenção Primária de Saúde. Nas visitas, os acadêmicos de enfermagem eram 

acompanhados por um dos profissionais da Estratégia Saúde da Família ou pela professora da 

disciplina. RESULTADOS: As visitas domiciliares possibilitaram detectar fatores sociais e 

familiares, influenciadores no processo saúde-doença. Foi observada a estrutura familiar e do 

domicílio; realizadas orientações sobre alimentação adequada, uso correto de medicamentos, 

prevenção de doenças infecto-parasitárias. A escuta foi exercida possibilitando uma conduta 

que contemplasse a realidade vivenciada. As visitas proporcionaram um aprimoramento das 

atividades do enfermeiro, bem como auxiliaram na reflexão sobre um pensar e fazer em 

enfermagem, acerca do cuidado que é prestado ao usuário. CONCLUSÃO: A visita 

domiciliar possibilita adentrar na realidade dos usuários, permitindo que as orientações quanto 

à promoção da saúde e prevenção de agravos fossem realizadas respeitando o contexto social 

do indivíduo. Para a construção da integralidade do cuidado faz-se necessário que a atuação 

dos profissionais não esteja limitada ao modelo biomédico e prescritivo, mas que se 

considerem os fatores biopsicossociais e espirituais na promoção, prevenção, cura e 

reabilitação da saúde. 
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A VISITA DOMICILIAR DE PROFISSIONAIS DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA COMO PARTE INTEGRANTE DE EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR 
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INTRODUÇÃO: Uma das atividades preconizada pela Estratégia Saúde da Família é a visita 

domiciliar, que se propõe a ampliar o cuidado a saúde do indivíduo, da família bem como da 

comunidade em seu ambiente territorial através de ações preventivas, educativas e 

assistenciais realizadas por equipe multiprofissional possibilitando a promoção da 

integralidade na atenção básica. OBJETIVO: Realizar uma revisão de literatura a respeito de 

visitas domiciliares e atividades desenvolvidas na rotina das mesmas na perspectiva dos 

profissionais de equipes de saúde bucal integrados a equipe multidisciplinar. MATERIAL E 

MÉTODO: Utilizaram-se as palavras chaves visita domiciliar, saúde bucal e estratégia saúde 

da família em sites de busca no período de abril e maio de 2011 na busca de artigos científicos 

relacionados ao tema. RESULTADOS: Por si só, a Saúde da Família é um campo 

interdisciplinar baseado na comunidade, pois a resolução dos problemas exige a integração de 

várias áreas. Assim, o trabalho em equipe é de suma importância para o planejamento de 

ações em saúde bucal de forma a interagir com outras atividades da Estratégia Saúde da 

Família, além de contribuir na formação de vínculos com os usuários do Sistema Único de 

Saúde. CONCLUSÃO: Notou-se que ainda são encontrados poucos dados na literatura sobre 

a visita domiciliar realizada pela equipe de saúde bucal, a maioria traz referências somente as 

áreas de medicina e enfermagem. Sugere-se a realização de mais estudos a respeito de visitas 

domiciliares e profissionais de saúde bucal e atuação de forma interdisciplinar. Sabe-se que a 

divulgação de experiências exitosas da prática multiprofissional possibilita o incentivo de 

mais indivíduos praticarem a mesma ação e vivenciarem uma maior aproximação com a 

realidade das famílias promovendo a prática de uma clínica ampliada na atenção básica. 
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INTRODUÇÃO: O climatério é uma fase do desenvolvimento feminino caracterizado pela 

passagem da fase reprodutiva para a não reprodutiva, onde ocorrem intensas transformações 

fisiológicas e psicossociais. OBJETIVOS: Conhecer e compreender o significado atribuído 

ao climatério pelas mulheres que vivenciaram essa fase e promover educação em saúde. 

MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência da equipe 

multiprofissional de Residentes em Saúde da Família da Universidade Estadual do Piauí, que 

nos meses de janeiro a junho de 2011, realizou intervenção educativa em saúde com 10 

mulheres participantes na Unidade Básica de Saúde situada no território de adscrição da 

Unidade de Saúde da Família Satélite, na zona leste de Teresina-Piauí. Os encontros 

aconteceram semanalmente. Adotou-se o grupo focal como metodologia de trabalho, onde 

eram discutidos temas, organizados a partir da convergência das falas sobre as mudanças 

físicas, psicológicas e sociais no climatério. Em cada encontro, após a intervenção, efetuava-

se processo avaliativo para averiguar o entendimento, a assimilação das informações, bem 

como o fechamento das questões emocionais que emergiam, através de: desenho, música, 

oficinas vivenciais e de artes. RESULTADOS: Observou-se que a maioria das mulheres 

percebe o climatério como algo negativo, evidenciando os “calores”, mudança no tônus 

muscular, flacidez da pele, acúmulo de gordura no abdômen, dores diversas, diminuição do 

desejo sexual, impaciência, dificuldades de memória, irritação e conflitos familiares, 

principalmente com o parceiro. Apontam como positivo a ausência de menstruação e a 

impossibilidade de engravidar. A utilização da técnica de grupo focal na problematização de 

informações favoreceu a criação e o fortalecimento de vínculo entre equipes de saúde da 

família, residentes e mulheres e oportunizou as usuárias espaço de ampliação de 

conhecimentos sobre saúde da mulher, troca de experiências, bem como espaço de escuta de 

suas vivências, o que reafirma a necessidade de utilização da educação em saúde para a 

mulher, visando à promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida delas e de suas 

famílias. CONCLUSÃO: A fase do climatério é cenário privilegiado para estimular o 

autocuidado, autonomia, adoção de estilos de vida saudáveis. Nesta perspectiva, a educação 

em saúde pode contribuir para compreender a vivência desta mulher assistida em grupo e 

consequentemente impactar na qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: A Sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica de transmissão 

predominantemente sexual, mas que, também pode ser transmitida da mãe para o feto por via 

transplacentária. Configura-se como um sério problema de saúde pública no país. Sabe-se, 

porém, que consiste em doença cujo tratamento é de baixo custo e totalmente acessível 

estando disponível na atenção básica e oferecido a todas as gestantes. OBJETIVO: Relatar a 

experiência de acadêmicas de enfermagem na realização de atividades de educação em saúde. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência no qual se buscou descrever a 

experiência vivenciada por acadêmicas de enfermagem na realização de uma oficina de 

educação em saúde com o grupo de gestantes. Foi realizado com o grupo de gestantes da 

Unidade Básica de Saúde do bairro Terrenos Novos no município de Sobral, Ceará, no mês de 

novembro de 2010 por meio de uma oficina de Educação em Saúde, que foi dividida em cinco 

etapas. RESULTADOS: Foi proposta uma dinâmica de grupo chamada: “O Melhor de mim”. 

Na oficina foram abordados temas referentes à sífilis, tais como: sífilis na gestação, 

consequências da infecção para o binômio mãe-filho, modo de transmissão, prevenção e 

tratamento. Para identificarmos os impactos da oficina sobre o grupo, realizamos a “Dinâmica 

do repolho. Identificou-se que as gestantes possuem dificuldades em apreender e memorizar 

as informações que recebem durante as consultas de pré-natal, o que foi evidenciado por 

relatos das mesmas ao afirmar que já haviam ouvido falar da doença, porém não sabiam ou 

não lembravam. Observou-se que as atividades propiciaram às gestantes momentos de 

esclarecimento de dúvidas e ampliação dos seus conhecimentos. Ao se analisar o nível de 

conhecimento adquirido pelas gestantes, este, mostrou-e favorável, visto que a maior parte das 

perguntas foi respondida corretamente. CONCLUSÃO: Constatou-se que a atividade 

realizada foi de grande importância, pois permitiu que as gestantes expressassem e 

esclarecessem suas dúvidas em relação à doença. A educação para à saúde constitui uma 

importante ferramenta para a saúde pública no que se refere a prevenção de doenças e 

promoção da saúde. Além disso, a gestante, em posse das informações necessárias, se torna 

capaz de evitar a contaminação, além de funcionar como agente disseminador do 

conhecimento.  
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INTRODUÇÃO: A visita domiciliar (VD) pode ser entendida como um conjunto de ações 

sistematizadas para viabilizar o cuidado a pessoas com alguma alteração no estado de saúde 

ou para realizar ações vinculadas aos programas de saúde. OBJETIVO: Potencializar as 

ações das equipes de saúde atuando nas Unidades Básicas de Saúde. MATERIAIS E 

MÉTODOS: A VD realizada pelas diversas categorias profissionais alocadas nos territórios 

da Vila Bandeirantes, Planalto Uruguai e Satélite, onde a residência atua, envolvem famílias 

em situação de vulnerabilidade social, os casos prioritários incluem pacientes com sequelas de 

acidente vascular cerebral (AVC), situações de negligência contra idosos, alcoolismo, 

transtornos mentais, dentre outros casos. A logística do processo é a seguinte: primeiro a 

equipe de saúde solicita a VD para uma determinada família, o caso é, então, apresentado e 

discutido. A seguir busca-se informações adicionais no prontuário da família e o agente 

comunitário de saúde agenda o dia e horário para a realização da visita. Obtido o 

consentimento da família é realizada a primeira visita. Esta tem como objetivos a 

apresentação da equipe e da proposta da intervenção no domicílio, o reconhecimento da 

estrutura familiar, e das condições do ambiente, bem como as primeiras intervenções. As 

diversas categorias profissionais possibilitam uma abordagem integral ao paciente e aos seus 

familiares com melhoria dos cuidados dispensados. RESULTADOS: É condição essencial 

para a assistência domiciliar a existência de um cuidador para ajudar na execução do plano de 

cuidados. O cuidador é um familiar ou pessoa da comunidade que colabora na assistência 

dando prosseguimento dos cuidados na ausência da equipe visando à autonomia do paciente. 

Em outro momento ocorre a discussão do caso em equipe de residentes e preceptores para 

análise da situação familiar, busca de intervenções reais e capacitação do cuidador para 

reprodução das ações. Nas visitas seguintes os cuidadores são capacitados para o manejo 

adequado do paciente e depois há retorno para avaliação da intervenção e possíveis 

adequações. CONCLUSÃO: A sistematização da visita domiciliar é de grande importância 

para garantir a qualidade da assistência e humanização do cuidado, objetivos bem definidos 

permitem avaliar se as intervenções foram realmente efetivas.  
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ACIDENTES FATAIS DE TRANSPORTE TERRESTRE: ESTUDO 
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INTRODUÇÃO: As causas externas (acidente e violência) são uma das principais causas de 

mortes entre a população infanto-juvenil nas últimas décadas. Entre os diversos tipos de 

acidentes, a causa que mais leva ao óbito são os acidentes de transporte terrestre. 

OBJETIVOs: Objetivou-se analisar os casos fatais de acidente de transporte terrestre, a partir 

do tipo de vítima, na faixa etária de 0 a 24 anos, em Cuiabá-MT, em 2009. MÉTODO: 

Estudo transversal, de abordagem quantitativa. Os critérios de inclusão foram estar na faixa 

etária de 0 a 24 anos, residir em Cuiabá e ter ido a óbito por acidente de transporte terrestre 

em 2009. Os dados foram transcritos diretamente das Declarações de Óbito (DO) para 

formulário previamente elaborado, contendo os mesmos itens da DO. RESULTADOS: 

Grande parte das vítimas (41,0%) era motociclista e ocupantes de automóvel (32,0%). 

Calculando-se o coeficiente de mortalidade por acidente de transporte terrestre segundo o 

sexo percebeu-se que na faixa etária dos 10 aos 14 anos os coeficientes são iguais nos sexo 

masculino e feminino (4 por 100.000 hab). Contudo, a partir dos 15 anos o coeficiente do 

sexo masculino (33 por 100.000 hab) se distancia muito do feminino (4 por 100.000 hab). O 

maior risco foi observado nas idades de 20 a 24 anos para os homens. Entre as vítimas do 

sexo masculino predominou os motociclistas (47,4%) e no sexo feminino as ocupantes de 

autómovel (66,7%). O coeficiente de mortalidade segundo o tipo de vítima mostrou que o 

risco de morrer como pedestre ou ciclista foi maior nas faixas etárias de 10 a 14 e de 15 a 19 

anos. Já o risco de morrer sendo motociclista ou  ocupante de automóvel ou por outros 

acidentes apresentou-se maior na faixa etária de 15 a 19 e na de 20 a 24 anos. Tanto na raça 

branca quanto na negra predominou os acidentes com motocicletas. Observou-se que não 

houve mortes por acidente de transporte terrestre nos meses de fevereiro, julho e dezembro e 

que os acidentes com motocicletas este presente em praticamente todos os meses. 

CONCLUSÃO: Os resultados mostram que os acidentes de transporte terrestre merecem 

atenção, especialmente em relação ao planejamento de ações preventivas. Nesse sentido, 

sugere-se ampliar os estudos a respeito dos acidentes de transporte terrestre a fim de criar 

estratégias de intervenção intersetorial mais específicas. 
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INTRODUÇÃO: No Brasil, a Hanseníase é considerada um problema de saúde de caráter 

endêmico. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a região Nordeste possui um 

parâmetro para prevalência considerado muito alto. A transmissão da doença parece ser 

influenciada pelas condições socioeconômicas, estado nutricional, situação de higiene e, 

também, pela qualidade de moradia da população, dificultando, assim, o controle da endemia.  

Atualmente o destaque envolve sobretudo o social, pois as deformidades e incapacidades 

levam a preconceitos que geram mecanismos reacionais do doente, os quais se tornam mais 

um determinante de seu comportamento social global e específico para com a própria afecção. 

Esta temática tem a grande relevância de melhorar as condições de vida dos portadores de 

hanseníase, assim como os possíveis acidentes ocasionados por essas limitações visto que são 

sujeitos que necessitam de uma atenção especial frente aos problemas sociais enfrentados em 

seu dia-a-dia, que podem interferir na evolução do tratamento. OBJETIVO: Realizar ações 

preventivas, que sensibilizem e esclareçam, não só os indivíduos infectados, mas também os 

comunicantes, a respeito dos principais aspectos relacionados com a doença, oferecendo 

alternativas reais para a mudança de hábitos com atitudes práticas que visem prevenir não só a 

patologia, mas principalmente as deficiências e incapacidades dela originadas. MATERIAIS 

E MÉTODOS: A pesquisa é qualitativa do tipo exploratório-descritiva, realizada no período 

de 18 de março a 8 de abril de 2010, no território da ESF do Bairro Sinhá Sabóia. A coleta de 

dados foi realizada com a utilização de um questionário semi-estruturado, aplicado durante as 

ações realizadas com os portadores da doença, finalizando com uma roda de conversa e uma 

palestra sobre “prevenção de incapacidades”. RESULTADOS: A partir da coleta dos dados 

observamos que os sujeitos de estudo apresentaram algumas limitações decorrentes da 

doença, sendo todos multibacilares, com ressecamento em várias regiões do corpo e 

alterações da função motora e sensitiva, incluindo dificuldade para deambular, elevar o punho 

e movimentar os braços. Alguns relataram cãimbras, formigamento, choques, evoluindo para 

dormência no local das manchas. CONCLUSÃO: O presente estudo pode contribuir para um 

quadro mais pormenorizado das incapacidades físicas, decorrentes da hanseníase e traçar 

propostas no sentido de minimizar a incidência das mesmas.  
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou pressão alta é quando a pressão 

que o sangue exerce nas paredes das artérias para se movimentar é muito forte, ficando acima 

dos valores considerados normais. O grupo de hipertensos se insere como um público 

relevante e vulnerável a problemas psíquicos, uma vez que estão em processos de mudanças 

constantes em seu estilo de vida como modificações na dieta, prática de atividades físicas 

regulares, administração diária de medicamentos, medo, angústia, dúvida, estresse e 

ansiedade. OBJETIVO: Promover ações de saúde mental para pessoas portadoras de HAS do 

Centro de Saúde da Família (CSF) do bairro do Junco, Sobral- CE. METODOLOGIA: 

Estudo do tipo pesquisa-ação com abordagem qualitativa. Participaram da pesquisa 16 

integrantes do grupo de hipertenso do CSF do bairro Junco, em Sobral-CE. A ação do projeto 

dividiu-se em três etapas: dinâmica de apresentação; realização da entrevista; palestra sobre a 

necessidade e a importância das mudanças que ocorrem na rotina e nos hábitos dos 

hipertensos e atividades utilizando técnicas, como danças e atividade física através de 

relaxamento. O estudo foi realizado do dia 23 de abril a 2 de junho de 2010. RESULTADOS: 

Através da entrevista observamos que metade dos sujeitos apresentou sentimentos de 

preocupação, tristeza e angústia ao saber da doença, evidenciando algumas mudanças no 

estado mental adquiridos pela HAS. A respeito dos hábitos que foram modificados devido a 

doença, a maioria dos participantes mudou seus hábitos ao descobrirem que são hipertensos, 

procurando seguir um estilo de vida mais saudável. Sobre a maior dificuldade que sentiram 

com o tratamento, parte dos sujeitos teve alguma dificuldade ao aderirem o tratamento 

principalmente por se tratar de uma doença crônica que necessita de uma terapêutica contínua. 

Em relação a maior dificuldade que sentiram com o tratamento, foi relatado a mudança na 

dieta e a terapêutica.CONCLUSÃO: A saúde mental dos hipertensos é afetada pelas 

mudanças nos hábitos, sendo necessário proporcionar momentos com exposição dos 

sentimentos, atividades físicas, relaxamento e dança, ou seja, momentos prazerosos, como 

uma forma de eliminar as tensões, medos, ansiedades, sofrimento gerados pela rotina do 

hipertenso. 
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INTRODUÇÃO: A atenção ao pré-natal e puerpério humanizado objetiva acolher a mulher 

desde o início da gravidez até o fim da gestação, garantindo o nascimento de uma criança 

saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Os acompanhamentos realizados nos 

serviços de saúde durante as fases do período gestacional proporcionam promoção, proteção e 

recuperação da saúde da mãe e filho. O Ministério da Saúde preconiza a realização de, no 

mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, 

duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação. OBJETIVOS: Analisar o 

acompanhamento das gestantes cadastradas pela Equipe de Saúde da Família Vamos Ver o 

Sol no período de 2009 e 2010. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo descritivo, quantitativo 

e retrospectivo. Os dados foram coletados dos relatórios do Sistema de Informação da 

Atenção Básica - SIAB e dos registros da Equipe Saúde da Família Nº 224, da Unidade de 

Saúde da Família Vamos Ver o Sol, Zona sul de Teresina-PI que foram digitados em planilha 

do Microsoft Office Excel 2007 e analisados em termos absolutos, médias e percentuais. 

RESULTADOS: O acompanhamento das gestantes dessa equipe é desenvolvido por cinco 

agentes comunitário de saúde com visitas mensais, buscando informações sobre sua saúde e 

possíveis intercorrências. Também são acompanhadas pela médica, enfermeira e auxiliar de 

enfermagem da equipe mensalmente. Essas gestantes são estimuladas a realizar pelo menos 

seis consultas de pré-natal e realizar as vacinas necessárias durante as fases do período 

gestacional. No período de 2009 e 2010 foram cadastradas em média 16 e 13 gestantes 

respectivamente, com acompanhamento de 93,75% em 2009 e 100% em 2010. Havia em 

média 3 menores de vinte anos cadastradas, representando 18,75% da média de gestantes em 

2009 e 23,08% em 2010; 100% encontravam-se com vacinas em dia; mais de 90% com 

consulta de pré-natal mensalmente; mais de 95% iniciaram o pré-natal no início do primeiro 

trimestre. CONCLUSÃO: A avaliação da atenção pré-natal e puerpério tornam-se 

extremamente importante para melhoria na qualidade da atenção ofertada as gestantes no 

nível de atenção básica. Ressalta-se o índice significativo de gestantes menores de vinte anos 

na área. Através desta análise, torna-se relevante a realização de ações para a proteção da 

saúde destas gestantes e a promoção de atividades educativas no intuito de diminuir o número 

de gestações na adolescência. 
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é considerada uma doença multifatorial, 

caracterizada pela presença de níveis elevados de tensão arterial. Estima-se para o Brasil uma 

prevalência de hipertensão arterial em indivíduos adultos variando entre 15% a 20%. 

Pesquisas recentes mostram que a terapêutica destinada à hipertensão arterial pelo atual 

modelo biomédico de saúde não apresenta uma boa adesão por parte dos seus portadores, 

acarretando, muitas vezes, em interrupção ou mesmo abandono do tratamento. Em face disso, 

as terapias alternativas e complementares vêm sendo discutidas no campo da saúde pública 

por sua aplicabilidade e seus resultados satisfatórios. Nesse sentido, considera-se que as 

terapias alternativas podem ser um importante complemento para a terapêutica biomédica 

(farmacológica) no que diz respeito ao tratamento dos portadores de hipertensão arterial. 

OBJETIVOS: Analisar a adesão de portadores de hipertensão arterial à terapêutica 

biomédica (farmacológica) e não biomédica (terapia alternativa e complementar), tomando 

como base estudos publicados em periódicos nacionais. MATERIAS E MÉTODOS: Trata-

se de uma revisão de literatura focalizada em estudos publicados em periódicos nacionais 

indexados à base eletrônica Scientific Eletronic Library On-line (SciELO) no período de 2000 

a 2010, utilizando-se dos descritores: adesão, hipertensão, terapia alternativa e terapia 

complementar. RESULTADOS: A análise da produção científica nacional revelou que a 

adesão de portadores de hipertensão arterial ao tratamento farmacológico ainda é considerada 

baixa, consistindo em um grave problema de saúde pública, tendo em vista os efeitos 

negativos da elevação dos níveis pressóricos ao sistema cardiovascular e à qualidade de vida 

dos portadores. Quanto à produção nacional relacionada ao uso de terapias alternativas e 

complementares no tratamento da hipertensão arterial, identificou-se um único estudo no qual 

a musicoterapia foi utilizada e mostrou impacto positivo na pressão arterial, na qualidade de 

vida e na adesão ao tratamento de portadores de hipertensão. CONCLUSÕES: Nesta revisão, 

ficou evidente a lacuna existente no Brasil em relação às pesquisas sobre a utilização de 

terapias alternativas e complementares em portadores de hipertensão arterial. Assim, estudos 

futuros nessa direção devem ser estimulados a fim promover tratamento mais efetivo e a 

promoção da saúde e qualidade de vida dos indivíduos acometidos por hipertensão. 
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é um importante problema de saúde pública, 

atingindo aproximadamente 65% dos idosos do Brasil, e que torna-se de difícil controle 

principalmente pela não adesão do usuário ao tratamento. A adesão ao tratamento da 

hipertensão arterial vem sendo considerada um processo comportamental complexo, 

fortemente influenciado pelo ambiente, pelo indivíduo, pelos profissionais de saúde e pelos 

cuidados de assistência médica, além de perpassar por dimensões biológicas, 

socioeconômicas, psicológicas e culturais. OBJETIVO: Conhecer a produção científica sobre 

a adesão do idoso ao tratamento da hipertensão arterial. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-

se de um estudo bibliográfico, realizado mediante a leitura de publicações contidas na base de 

dados LILACS, no período de maio de 2011. Para tanto, utilizou-se os descritores 

hipertensão, adesão e idoso, sem limite de ano. Foram encontradas 48 publicações, sendo 

excluídas as não disponíveis na íntegra e/ou foram publicadas em línguas estrangeiras. Ao 

final, a amostra contabilizou 19 estudos. Para a coleta de dados utilizou-se um formulário. 

RESULTADOS: Após análise dos trabalhos, observou-se que os objetivos dos estudos 

visaram, sobretudo, identificar os possíveis fatores que interferem na adesão ao tratamento 

por parte dos portadores de hipertensão e avaliar o conhecimento dos mesmos acerca da 

doença. Estudos descritivos - exploratórios foram prevalentes, concentrados na região sudeste, 

principalmente no estado de São Paulo. As principais conclusões dos trabalhos evidenciaram 

que a deficiência na adesão, entre os idosos portadores de hipertensão arterial, tem relação 

direta com diversos fatores associados à falta de informação sobre o tratamento e que a 

educação ao usuário seria um meio de conscientização quanto ao seu estado de saúde. 

CONCLUSÕES: Nota-se que as publicações sobre esta temática estão sendo mais abordado 

pelos pesquisadores da região Sudeste. Além disso, os enfermeiros e outros profissionais da 

área da saúde devem enfatizar a educação, como meio fundamental para a conscientização 

dos portadores quanto ao seu estado de saúde, bem como à necessidade do uso de 

medicamentos para prevenir certas complicações, cuja ocorrência é mais grave entre a 

população idosa. 
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INTRODUÇÃO: A sexualidade pode ser vista atualmente como um desafio para o campo da 

saúde pública, seja em relação à gravidez precoce, infecção por DST/HIV. Em vista disso, a 

sexualidade quando não vivenciada de maneira saudável e com o acompanhamento da família 

e serviços de saúde, pode propiciar a ocorrência de transtornos biopsicossociais, tais como 

depressão disfunções sexuais, pois é nesta fase que ocorrem as principais transformações e 

desenvolvimento. OBJETIVOS: analisar por meio da revisão bibliográfica, a temática 

educação em saúde acerca da sexualidade em artigos publicados em periódicos nacionais. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada em abril e maio de 2011, 

com o propósito de selecionar artigos publicados em periódicos nacionais indexados nas bases 

de dados Scielo por meio dos seguintes descritores: educação em saúde, sexualidade. Adotou-

se como critérios de inclusão: artigos disponíveis eletronicamente, independente do idioma e 

ano de publicação. Identificou-se 15 artigos que obedeciam aos critérios adotados como 

requisitos para a pesquisa. Os dados coletados foram extraídos e dispostos num quadro 

contendo: título, temática, local de estudo, ano de publicação, periódico, área de atuação do(s) 

autor(es),delineamento do estudo, participantes da pesquisa, principais 

resultados.RESULTADOS: Observou-se que 73% das pesquisas foram realizadas com 

adolescentes; 26% dos artigos foram publicados na Revista latino-americana de enfermagem e 

20% na revista de saúde pública. Quanto ao local de estudo 73% dos artigos foram publicados 

na região Sudeste; 40% optaram pela pesquisa qualitativa como delineamento do estudo e 65 

% dos artigos selecionados foram publicados no período de 2000 a 2005 sendo  saúde coletiva 

com 26% a área predominante de atuação dos autores. Em relação à sexualidade os materiais 

evidenciaram atividades em escolas, voltados para ambos os sexos, voltados principalmente 

para a prevenção de DST/AIDS e gravidez. Um ponto importante é que os artigos pouco 

abordam uma perspectiva ampliada da sexualidade, tais como a orientação sexual e outras 

práticas sexuais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se a maioria das publicações estão 

concentradas na região sudeste, que há necessidade da abordagem da sexualidade em uma 

perspectiva ampliada, e também que nos últimos anos vem ocorrendo incremento na produção 

bibliográfica relacionada à temática em decorrência de sua importância no contexto atual de 

promoção da saúde. 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase de múltiplas e profundas transformações no 

corpo, na mente e nas formas de se relacionar com o mundo. Neste momento do ciclo da vida, 

o grupo social exerce papel significativo no seu processo de formação e desenvolvimento, 

onde atitudes e modos de perceber o contexto social, o "outro" e a si mesmo são influenciados 

pelo grupo onde está inserido e com o qual se identifica. Torna-se, portanto um natural 

multiplicador de idéias, valores e concepções, que quando bem orientado, pode ser um 

recurso valioso no processo educativo em saúde. OBJETIVO: Potencializar habilidades 

pessoais de adolescentes para multiplicarem ações de saúde na comunidade. MATERIAL E 

MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência da Residência Multiprofissional em Saúde 

da Família e Comunidade da Universidade Estadual do Piauí, que de janeiro a junho de 2011, 

realizaram intervenção educativa em saúde no Núcleo de Atenção Intergeracional, situada no 

território de adscrição da Unidade de Saúde da Família Vila Bandeirantes, Teresina-Piauí, que 

assiste adolescentes residentes no território e em situação de vulnerabilidade social. As 

práticas foram divididas em núcleos temáticos realizados em encontros semanais. Foram 

formados 02 grupos de adolescentes cada um com 20 jovens com faixa etária de 13 a 18 anos. 

Adotou-se como estratégia a capacitação de adolescentes como educadores em saúde para que 

desenvolvam ações de promoção e prevenção, através ações lúdico-educativas temáticos em 

que se problematizaram questões associadas à adolescência suscitadas por eles mesmos. Em 

cada núcleo temático, o grupo planejava o processamento didático para a oficina de 

multiplicação. RESULTADOS: A capacitação de multiplicadores em saúde auxiliou na 

problematização de informações; favoreceu a criação e o fortalecimento de vínculo entre 

jovens e comunidade; oportunizou aos adolescentes ampliarem conhecimentos sobre saúde. 

Inicialmente houve resistência, contudo com a adoção de metodologia mais aproximativa, 

dinâmica e lúdica nos encontros auxiliou na adesão e o envolvimento ativo nos encontros do 

grupo. CONCLUSÕES: A estratégia grupal tem se mostrado um campo rico nas ações de 

promoção e prevenção com adolescentes. Sua participação efetiva nas discussões refletindo 

criticamente sobre os assuntos e apresentando ludicamente as situações, facilita o 

envolvimento e comprometimento com o trabalho, estimulando a promoção da saúde e 

melhoria da qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luanagabrielle@yahoo.com.br


Anais eletrônicos I Congresso Piauiense de Saúde Pública  

 

Parnaíba, 31 de agosto a 03 de setembro de 2011 

68 

ADOLESCENTES QUE FAZEM USO DE PSICOTRÓPICOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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INTRODUÇÃO: Dados do IV Levantamento sobre o Uso de Drogas com Estudantes de 1º e 2º Graus 

em 27 Capitais Brasileiras, realizado pelo CEBRID em 2004, apontam que o uso de drogas 

psicotrópicas entre estudantes da rede pública de ensino vem aumentando significativamente, ao longo 

de um período de vinte anos. OBJETIVO: Revisar a evolução dos estudos voltados para detecção do 

perfil de juvenis que fazem uso de substâncias psicoativas. METODOLOGIA: pesquisa de caráter 

bibliográfico, na qual analisou-se o perfil dos adolescentes usuários de substancias psicoativas, 

levando-se em conta os fatores socioeconômicos, predominância do tipo da droga utilizada, 

sexualidade, escolaridade, evasão escolar. Para isso foram utilizados como descritores, os termos: 

prevalência, psicotrópicos e álcool. Para levantamento da bibliografia utilizou-se a base de dados: 

LILACS, BVS, SCIELO, baseando a coleta em artigos confeccionados entre os anos de 2001 e 2011. 

Selecionados 12 artigos.   RESULTADOS E DISCUSSÕES: Percebe-se que de acordo com os 

trabalhos revisados o sexo predominante dos adolescentes usuários de substâncias psicotrópicas é o 

masculino, com a faixa etária entre de 16 a 18 anos. Em se tratando dos níveis de escolaridade e 

evasão escolar, percebe-se que esta parcela da população é composta por um baixo nível de 

escolaridade e com índice de evasão escolar de pelo menos um ano. Com relação ao consumo de 

substâncias tem-se a predominância do álcool e tabaco, seguidos de solventes, maconha, cocaína, 

anfetaminas e benzodiazepínicos. CONCLUSÃO: Dos resultados obtidos através da revisão 

bibliográfica, percebe-se escassez de estudos atuais que viabilizem o conhecimento aprofundado do 

uso de substâncias psicoativas por parte dos adolescentes, demonstrando pouco interesse pela pesquisa 

nessa faixa etária da população tão vulnerável. Vale ressaltar, importância de campanhas educativas 

voltadas para o esclarecimento destes juvenis, com ênfase em políticas públicas pautadas no prejuízo 

que as mesmas podem causar a nível físico-social-mental.  
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ALTERAÇÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS EM PORTADORES DE HEMOFILIA 
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INTRODUÇÃO: A hemofilia é uma doença hemorrágica causada pela deficiência de um 

fator da coagulação sanguínea. A maior prevalência de sangramentos ocorre nas articulações e 

músculos, levando a sequelas motoras altamente debilitantes. Embora a hemofilia seja restrita 

a alguns indivíduos ou famílias, o tratamento de reposição do fator de coagulação tem alto 

custo para o sistema público de saúde. OBJETIVOS: Este estudo visa identificar as 

principais alterações músculo-esqueléticas em portadores de hemofilia atendidos no 

hemocentro do Piauí (HEMOPI), bem como discutir a importância da Fisioterapia no 

tratamento destas alterações. MATERIAL E MÉTODOS: Foram analisados dados obtidos 

através de uma amostra de 155 prontuários de pacientes portadores de hemofilia atendidos no 

hemocentro do Piauí, no período de janeiro de 1990 a maio de 2011. RESULTADOS: A 

maioria dos pacientes tinha diagnóstico de hemofilia A (136; 88,4%) e 18 pacientes (11,6%) 

de hemofilia B. As alterações músculo-esqueléticas encontradas foram: hemartrose no joelho 

(61; 39,4%), hemartrose no cotovelo (29; 18,7%), hemartrose no tornozelo (29; 18,7%), 

hemartrose no ombro (4; 2,6%), hemartrose no punho (3; 1,9%), hemartrose no quadril (5; 

3,2%), hematoma na perna (21; 13,5%), hematoma na coxa (7; 4,5%) e hematoma no braço 

(11; 7%). Grande parte dos pacientes mora longe do centro de referência: Teresina (60; 

38,7%), outra cidade (120; 77%). Há pouco acesso dos pacientes ao tratamento 

fisioterapêutico: sim (35; 22,5%), não (120; 77%). CONCLUSÃO: As hemartroses em 

joelhos, cotovelos e tornozelos são as alterações músculo-esqueléticas mais frequentes nos 

portadores de hemofilia atendidos no HEMOPI. A fisioterapia tem grande relevância na 

assistência destes pacientes, atuando no tratamento e prevenção das alterações do sistema 

locomotor, além de contribuir para redução dos gastos de saúde. São necessárias medidas que 

promovam o maior acesso dos pacientes ao tratamento fisioterapêutico especializado. 
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ANÁLISE COMPARATIVA ACERCA DE ACIDENTES DE TRÂNSITOS 

NOTIFICADOS ENTRE PERÍODO 2010 E 2011 DOS MESES DE MARÇO E ABRIL 

EM UM HOSPITAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE 

PARNAÍBA-PI 
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INTRODUÇÃO: Os acidentes no trânsito tem se tornado uma grande preocupação no Brasil, 

pois é responsável por inúmeras mortes. O trânsito, no Brasil, é considerado um dos mais 

perigosos do mundo, decorrente do aumento expressivo do número de veículos circulantes e 

do comportamento inadequado associado a uma vigilância insuficiente. Estima-se que a cada 

ano cerca de 20 a 50 milhões de pessoas são feridas e destas aproximadamente 1,2 milhões 

morrem em acidentes de trânsito em todo o mundo tornando-se assim um importante 

problema de saúde coletiva. OBJETIVOS: Comparar os casos notificados de acidentes de 

trânsito na cidade de Parnaíba–PI nos meses de março e abril de 2010 e 2011, em uma 

unidade de saúde de médio porte situada no município referido. MATERIAIS E 

MÉTODOS: O estudo é uma abordagem comparativa dos casos de acidentes de trânsito nos 

meses de março e abril de 2010 e 2011 registrados na cidade de Parnaíba – PI. O instrumento 

utilizado para coleta de dados foram fichas de um hospital de médio porte da cidade, os dados 

foram expressos por gráficos feitos por meio do programa Microsoft Excel (2010). 

RESULTADOS: No período de 2010 (de março a dezembro) foram notificados 2.011 

acidentes de trânsito sendo que 40,30% provocando escoriações; 31,60% ocasionando 

politraumatismo;15,80% provocando fraturas;7% suturas;3,50% geraram óbitos;1,80% 

levando a TCE.No que se desrespeito aos meios de transportes envolvidos em acidentes de 

trânsito em 2010 cerca de 79,26% moto;9,19% carro;9,99% bicicleta;1,29% atropelamento e 

0,24 animais. Já no período de 2011 (de janeiro, fevereiro, março e abril) foram notificados 

1.072 acidentes de trânsito. No que se refere análise comparativa: no mês de março 2011 

notificou-se um percentual de 312,5% superior ao de 2010, já no mês abril de 2011 registrou-

se uma porcentagem de 173,9% a mais que 2010. CONCLUSÃO: Neste contexto torna-se 

necessário ter conhecimento acerca das ocorrências de acidente de trânsito, para que estas 

informações possam subsidiar o planejamento e as ações de prevenção para controle de 

morbidade e mortalidade decorrente deste acidentes. 
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR UMA EQUIPE DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA – 2004 A 2010 
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INTRODUÇÃO: Em 1993, o Ministério da Saúde do Brasil (MS) formulou o Programa de Saúde da 

Família (PSF) e no final do ano de 2002 já estava implantado em 4.114 municípios brasileiros. 

Atualmente o PSF é denominado de Estratégia de Saúde da Família (ESF). A ESF, juntamente com o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), foram os maiores responsáveis pelas mudanças 

no setor saúde de Teresina. O município de Teresina aderiu ao PACS em 1994, que foi transformado 

em 1996, em 3 ESF, passando a 19 em 1997, passando para 40 em outubro de 1998, com cobertura de 

1/3 da população de maior vulnerabilidade social.  A ESF nº 224 foi implantada em maio de 2004 e 

assiste às famílias residentes no Residencial Vamos Ver o Sol, zona sul de Teresina-PI. OBJETIVOS: 

Analisar a evolução do trabalho desenvolvido pela ESF Nº 224 no período de 2004 a 2010.  

MATERIAIS E MÉTODOS: Relato de experiência com abordagem descritiva, de caráter retrospectivo. 

Analisou-se os relatórios do Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB e registros da equipe. 

Os dados foram digitados em editor de texto do Microsoft Office Word 2007 e analisados em termos 

absolutos e percentuais. RESULTADOS: Em 2004 a equipe iniciou com 438 famílias cadastradas, 

passando a 794 em dezembro de 2010. Constatou-se ser uma área de intensa mobilidade populacional, 

mas com boa adesão aos serviços oferecidos. A Unidade Básica de Saúde da Família Vamos Ver o 

Sol, apesar de estar sediada em imóvel alugado, disponibiliza serviços e procedimentos básicos à 

comunidade. Neste período, o total de nascidos vivos foi de 282, tendo ocorrido 5 óbitos infantis (4 

devido a patologias congênitas e 1 por prematuridade) e o percentual de crianças com vacinas em dia 

no 1º ano de vida foi 97,1%. Não ocorreu óbitos de mulheres em idade fértil e 92% das gestantes 

iniciaram o pré-natal no 1º trimestre. A média mensal de diabéticos cadastrados foi de 20,9, com 

94,6% acompanhados e de 100 hipertensos, com 90,4% acompanhados. Foi diagnosticado e curado 1 

caso de tuberculose extrapulmonar infantil e notificados 9 casos de hanseníase. CONCLUSÃO: A 

análise permitiu conhecer os avanços e desafios para atendimento às necessidades de saúde 

comunidade. O enfrentamento dos principais problemas da equipe pode ocasionar mudanças 

significativas no desempenho das atividades desenvolvidas, resultando em um impacto positivo na 

saúde da população da área e a evolução da situação de saúde das famílias assistidas.  
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ANÁLISE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA QUE AFETA OS MORADORES DO 
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INTRODUÇÃO: A poluição atmosférica tem afetado a saúde da população, mesmo quando 

seus níveis encontram-se aquém do que determina a legislação vigente. As faixas etárias mais 

atingidas são as crianças e os idosos, grupos bastante suscetíveis aos efeitos deletérios da 

poluição (Bakonyi, 2004). OBJETIVOS : Analisar os efeitos da exposição à poluição do ar 

sobre a saúde dos moradores do bairro Vila União, Sobral, Ceará. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa, 

realizada no período de agosto a setembro de 2010. Os sujeitos do estudo foram cinco 

famílias que residem no bairro Vila União e que aceitaram participar do estudo. A coleta de 

dados se deu através de visitas domiciliares, no qual foram aplicadas entrevistas semi-

direcionadas, que abordavam o impacto da poluição do ar, causada pela Fábrica de Cimento 

Poty, na saúde dos moradores, bem como pela realização de observações livres. A pesquisa 

foi pautada nos princípios da Resolução 196/96 e atenderemos às exigências éticas e 

científicas fundamentais para o trabalho com seres humanos. RESULTADOS: Durante o 

período de estudo foram entrevistadas cinco famílias, das quais o membro representante era a 

mãe, cuja ocupação era serviços domésticos. Verificou-se também que a maioria dos 

entrevistados reside no bairro há mais de cinco anos. Cerca de 80% dos entrevistados 

relataram gostar do bairro, por esse ser relativamente calmo e constituir-se de uma rede de 

atenção à educação e saúde que presta serviços de modo eficiente à população. Há algumas 

condições ambientais que necessitam de atenção, como a poluição da lagoa, que fica nas 

proximidades das residências e por não ter uma barreira de proteção acaba oferecendo riscos à 

população. Outro motivo bastante citado pelos moradores foi a poluição do ar decorrente da 

Fábrica de Cimento, que contribui para uma maior ocorrência de problemas respiratórios, tais 

como asma, sinusite, gripes recorrentes. Vale ressaltar que o uso de tabaco e também de fogão 

a lenha contribuem para a ocorrência de doenças respiratórias. CONCLUSÃO: O 

desenvolvimento industrial e urbano tem originado em todo o mundo um aumento crescente 

da emissão de poluentes atmosféricos. Esse tipo de situação, presente no bairro Vila União, 

acaba trazendo riscos e danos para a população. Desse modo, devem ser exigidas ações para 

prevenir ou reduzir os efeitos da degradação da qualidade do ar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natygoyanna@hotmail.com


Anais eletrônicos I Congresso Piauiense de Saúde Pública  

 

Parnaíba, 31 de agosto a 03 de setembro de 2011 

73 
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INTRODUÇÃO: A sífilis é uma infecção de transmissão predominantemente sexual, mas 

que também pode ser transmitida por via transplacentária. A sífilis em gestante pode ser 

controlada com facilidade, devido à existência de exames diagnósticos altamente sensíveis e 

de fácil realização, bem como tratamento eficaz, que devem ser realizados durante o pré-natal, 

a fim de evitar a transmissão vertical. OBJETIVO: O objetivo deste estudo é analisar o perfil 

epidemiológico dos casos de sífilis em gestante de Sobral, Ceará, no período de 2006 a 2010. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo e 

documental, com abordagem quantitativa. Realizado em Sobral, Ceará no Serviço de 

Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde e Ação Social do município, durante o mês 

de abril de 2011, a partir de dados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN-NET), referente aos casos de sífilis em gestante ocorrentes no período de 2006 a 

2010. Os dados foram estratificados segundo as variáveis: classificação clínica, escolaridade, 

zona de residência (rural ou urbana) e faixa etária. RESULTADOS: Com relação à 

distribuição dos casos de sífilis em gestante no período estudado, pode-se perceber que no ano 

de 2006 houve poucos casos notificados em comparação aos demais, que se mantiveram 

estáveis ao longo da série histórica. Houve uma prevalência de casos da zona urbana em 

relação à rural, excetuando-se o ano de 2006, onde os números mostraram-se equivalentes. A 

faixa etária mais atingida foi de 20 a 29 anos, representando 60,8% dos casos do ano de 2010, 

sendo seguida pela faixa etária de 15 a 19 anos. Quanto à escolaridade a doença mostrou-se 

prevalente nas mulheres que cursaram da 5ª a 8ª série do ensino fundamental e a classificação 

clínica mais incidente foi a primária. CONCLUSÃO: Uma assistência pré-natal adequada e 

qualificada demanda, por parte dos profissionais de saúde, atenção especial para o completo 

registro no prontuário e no cartão da gestante, a fim de que possa ser feito o acompanhamento 

sistemático da gestante, a avaliação da assistência, auxiliando o trabalho dos profissionais 

envolvidos no atendimento, permitindo que os ajustes e ações necessárias sejam realizados, de 

modo a prover resultados mais satisfatórios para a população, visto que essas ações no pré-

natal permitem a detecção e tratamento precoce da sífilis gestacional, evitando a transmissão 

vertical da infecção. 
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INTRODUÇÃO: As doenças tropicais são responsáveis por inúmeros casos de morte no 

Brasil e no mundo, dentre estas destaca se a dengue, que constitui um dos importantes 

problemas de saúde pública. O vírus da dengue é transmitido pelo mosquito do gênero Aedes 

aegypti, através da picada. A importância desta patologia é devido ao alto índice de 

morbimortalidade e com isso vem à necessidade de várias estratégias para o seu controle. O 

crescimento global da população, a urbanização e as condições como falta de saneamento 

básico, má distribuição de renda e baixa escolaridade da população, tem contribuído para a 

disseminação do vetor. No século 21, o Brasil passou a ser o país do mundo com a maioria de 

casos de dengue, liderando o ranking internacional de total de casos da doença, com mais de 

três milhões de casos notificados de 2000 a 2005. As características clínicas e 

epidemiológicas da dengue no Brasil devem ser conhecidas a fim de identificar os fatores que 

determinam as diversas formas de expressão visual e conjunta dessas infecções com o 

proposito de melhorar o controle e tratamento dessa doença viral. OBJETIVO: Tem como 

propósito demonstrar o perfil epidemiológico de casos de dengue na cidade de Parnaíba – PI 

notificados nos anos de 2007 a 2011. MATERIAIS E METODOS: O estudo é uma 

abordagem quantitativa dos casos de dengues registrados na cidade de Parnaíba – PI, o 

instrumento utilizado para coleta de dados foram fichas em um hospital de médio porte da 

cidade, os dados foram expressos por gráficos feitos por meio do programa Microsoft Excel 

(2010). RESULTADOS: Entre os anos de 2007 a 2011 foi observado um crescimento 

expressivo de casos notificados, no total de 141 casos, sendo que 19% dos casos registrados 

são referente á pessoas que residem em regiões circunvizinhas. CONCLUSÃO: No presente 

estudo verificou-se que ainda existe dificuldade no enfrentamento da dengue na cidade. Neste 

contexto é necessário que este acometimento tenha maior atenção pelas repercussões 

negativas que podem causar sendo necessária adequação nos serviços de saúde e 

conscientização da população da importância do combate ao mosquito transmissor da doença. 
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INTRODUÇÃO: Hepatite significa inflamação do fígado. A causa mais comum de 

inflamação do fígado é a hepatite viral. Atualmente existem sete tipos de vírus conhecidos os 

quais podem ser classificados em A, B, C, D, E, F e G, sendo os tipos E, F e G são mais raros. 

A Organização Mundial de Saúde estima que, no mundo, 325 milhões de pessoas são 

portadores crônicos do vírus da hepatite B e 170 milhões são portadores crônicos do vírus da 

hepatite C. As hepatites virais constituem-se em um grave problema de Saúde Pública no 

mundo e no Brasil. OBJETIVO: Investigar as notificações das hepatites virais diagnosticadas 

e/ou tratadas em um hospital de médio porte no município de Parnaíba-PI. 

METODOLOGIA: O levantamento de ocorreu através de uma visita a instituição 

pesquisada, onde se coletou as notificações referentes a incidência das hepatites virais 

diagnosticadas e tratadas no referido hospital nos anos de 2008 a 2010. RESULTADOS: 

Segundo os dados coletados, 25 pacientes foram acometidos por hepatites virais entre 2008 a 

2010, sendo 8 (32%) do sexo masculino e 17 (68%) do sexo feminino. De todos os pacientes 

notificados com hepatites virais somente 8residem em Parnaíba, o que dificulta o 

acompanhamento do tratamento da doença quando existem casos especiais. CONCLUSÃO: 

No Brasil, há uma grande variação na prevalência de cada um dos agentes etiológicos da 

hepatite. Averiguamos que a maioria dos indivíduos acometidos por hepatites virais são do 

sexo feminino o que devemos ficar mais atentos, pois o risco de transmissão vertical é grande 

na hepatite B. Devemos ressaltar a importância de uma educação voltada à profilaxia da 

população como também a imunização para que essa incidência reduza ainda mais. 
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INTRODUÇÃO: Dentre os problemas de saúde dos idosos, destaca-se o Diabetes Mellitus, 

doença endócrina, com causas multifatoriais, que está relacionado diretamente à produção de 

insulina, falta desta ou incapacidade da mesma de exercer sua função com êxito. Neste 

contexto, o enfermeiro, estando mais próximo e capacitado para o desenvolvimento das 

atividades educativas, muito poderá fazer para o controle desta doença e para a promoção da 

saúde desse grupo. OBJETIVO: Analisar produção científica de enfermagem sobre a 

assistência de enfermagem a idosos portadores de Diabetes Mellitus.  METODOLOGIA: 

Trata-se um estudo bibliográfico, realizado mediante publicações contidas na base de dados 

BIREME, no período de maio de 2011. Para tanto, utilizou-se os descritores enfermagem, 

diabetes mellitus e idoso, com limite de ano 2005 a 2011, encontrando 49 publicações no 

total. Destas foram incluídas as que apresentassem texto completo e em português, o que 

resultou em uma amostra de 18 estudos. Utilizou-se para coleta de dados um instrumento 

estruturado com questões relacionadas às características do conteúdo dos artigos. 

RESULTADOS: Após análise dos trabalhos, observou-se que o objeto de estudo das 

publicações versou sobre a qualidade de vida dos idosos diabéticos e a assistência de 

enfermagem aos mesmos. A maioria dos artigos objetivou identificar as necessidades 

educativas dos idosos diabéticos, de acordo com suas percepções. Os estudos exploratórios 

foram predominantes, concentrados nas regiões sul e sudeste, sobretudo no estado do São 

Paulo. As principais conclusões dos trabalhos evidenciaram que prestar assistência ao idoso 

diabético não se limita à adesão ou não ao tratamento, mas também engloba a possibilidade de 

ampliar diálogo e negociação dentro de uma ética e respeito que poderão facilitar e estimular 

o auto cuidado. CONCLUSÃO: As produções científicas com esse tema são de grande 

relevância, pois mostram que o enfermeiro é o elemento da equipe multiprofissional que tem 

maior probabilidade de acompanhar as condições de saúde e doença do paciente, de maneira 

mais próxima. Por outro lado, o preparo do enfermeiro enquanto educador de saúde tem 

deixado algumas lacunas, devido à falta de compreensão e negociação entre os profissionais 

que compõem a equipe de saúde, enfatizando a importância de mais estudos relacionados a 

essa temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alinenfermagem@hotmail.com


Anais eletrônicos I Congresso Piauiense de Saúde Pública  

 

Parnaíba, 31 de agosto a 03 de setembro de 2011 

77 

ANÁLISE DE PARÂMETROS DE RISCO CORONARIANO EM PRATICANTES DE 
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INTRODUÇÃO: Existem amplas evidências sobre os benefícios da atividade física para a 

saúde humana, e os principais referem-se ao aumento da longevidade, a redução da 

mortalidade prematura e aos riscos reduzidos no desenvolvimento de doenças coronarianas. 

OBJETIVO: Avaliar os riscos de doenças coronarianas por meio de parâmetros 

antropométricos em adultos praticantes de atividade física em uma academia de ginástica em 

Picos - PI. MATERIAIS E MÉTODO: Estudo do tipo transversal, de caráter descritivo e 

utilizou-se do método estatístico para a análise e obtenção dos dados. A amostra foi composta 

por 40 pessoas, que praticam atividade física em academias de ginástica, sendo 19 (47.5%) 

mulheres e 21 (52.5%) homens, estando os mesmos em uma faixa etária de 15 a 45 anos, com 

media de idade 22.2 anos, selecionados voluntariamente. Foi utilizada como instrumentos de 

medidas para coletas de dados uma balança portátil, fita antropométrica e estadiômetro. As 

variáveis selecionadas para a pesquisa foram: idade (I), estatura (E), peso (P),índice de massa 

corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), circunferência do quadril (CQ)  e relação 

cintura/quadril (RCQ) . A coleta dos dados foi realizada por um grupo de acadêmicos do 

curso de Nutrição durante os procedimentos de avaliação antropométrica efetuada na recepção 

da academia, a mesma teve duração de 11 dias, de 09 a 19 de novembro. RESULTADOS: A 

análise possibilitou verificar que das 40 pessoas avaliadas, 2,5% apresentaram risco cardíaco 

pela variável circunferência da cintura, 22,5% apresentaram risco pela relação cintura quadril 

e 25% apresentou risco pelo o índice de massa corporal. Portanto, 50% apresentaram risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, de acordo com os parâmetros recomendados 

pela Organização Mundial da Saúde. CONCLUSÃO: Metade da população avaliada mostrou 

risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Assim, a prevalência encontrada pode ter 

decorrido de recente adesão e/ou inadequada prática de exercício físico associada a uma 

alimentação desequilibrada. 
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ANÁLISE DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS BENZODIAZEPÍNICOS EM 

FARMÁCIA COMUNITÁRIA DE TERESINA (PI) 
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INTRODUÇÃO: Os benzodiazepínicos são medicamentos prescritos como sedativos, 

hipnóticos, ansiolíticos, relaxantes musculares ou anticonvulsivantes.  Poucos anos após seu 

advento, tornaram-se um dos grupos de medicamentos mais utilizados no mundo, estimando-

se que a cada cinco anos seu consumo dobra. O intenso consumo está relacionado ao uso 

ilícito e à influência da indústria farmacêutica na prescrição.
 
O consumo de benzodiazepínicos 

é controlado no Brasil pela Portaria SVS/MS 344, de 12 de maio de 1998. Os efeitos 

adversos, as interações com outras drogas e a possibilidade de desenvolver tolerância e 

dependência nem sempre são esclarecidos pelos profissionais da saúde. Devido a isso, dá- se a 

importância de estudá-los OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil de 

dispensação de medicamentos benzodiazepínicos em uma farmácia comunitária de Teresina-

Piauí, com vistas a identificar a tendência de consumo destes fármacos. MATERIAIS E 

MÉTODOS: O trabalho foi realizado em Teresina, em uma drogaria da rede privada que está 

regularmente inscrita junto à Vigilância sanitária e tem responsável técnico matriculado no 

Conselho Regional de Farmácia. A análise foi feita com base nos relatórios de saída de 

psicotrópicos. O estudo do tipo exploratório e retrospectivo foi realizado de forma manual, 

durante os três primeiros meses de 2011. Para as contagens, separaram-se os medicamentos 

por princípios ativos. As quantidades foram transferidas para planilhas do Excel para fins de 

montagem de gráficos e tabelas estatísticos. RESULTADOS: Dos 2510 registros de saída de 

psicotrópicos, a maioria, 37,96% (952) são de medicamentos benzodiazepínicos. Desses, 32% 

(304) correspondem às vendas de medicamentos contendo clonazepam; 27,51% (261) são de 

vendas daqueles com bromazepam; 16,31% (155) das saídas são de remédios com alprazolam 

e os medicamentos contendo cloxazolam perfizeram 8,36% (80) do total de vendas. Já as 

vendas de lorazepam, midazolam, flurazepam, clobazam e nitrazepam ficam com os restantes 

15,82% (150) das saídas. As saídas de genéricos correspondem a 8,48% do total de registros 

durante o período e a 22,28% (212) do total de saídas de benzodiazepínicos. CONCLUSÃO: 

Observou-se uma superioridade nas vendas de benzodiazepínicos em relação às demais 

classes de psicotrópicos e uma significativa participação de medicamentos genéricos na 

composição do tratamento farmacológico dos pacientes atendidos. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes mellitus é caracterizado por hiperglicemia resultante de defeitos 

na secreção ou ação da insulina ou em ambos. Na fase crônica tem como complicação o 

desenvolvimento do pé diabético, caracterizado por úlceras geralmente decorrentes de 

traumas e, quando não tratadas precoce e adequadamente podem ocasionar amputações. 

OBJETIVO: Diante disso, o presente trabalho objetivou caracterizar a produção científica 

sobre pé diabético quanto aos aspectos de conteúdo. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo bibliográfico, realizado mediante a leitura de publicações contidas na base de dados 

LILACS, no período de junho de 2011. Por conseguinte, utilizou-se o descritor “pé 

diabético”, sendo encontradas 322 publicações. Porém, foram utilizadas apenas aquelas 

publicadas no período de 2006 a 2011, que dispusessem de texto completo, estivessem em 

português e não fugissem à temática; foram excluídas teses e dissertações, totalizando ao final 

da amostra 15 artigos. Para coleta dos dados utilizou-se um instrumento estruturado, com 

características de conteúdo. RESULTADOS: Os objetivos dos estudos visaram 

principalmente investigar o conhecimento e o comportamento de pessoas diabéticas em 

relação aos cuidados necessários com os pés na prevenção de amputações, seguido da 

identificação de fatores de risco desencadeantes do pé diabético, considerando variáveis 

sócio-demográficas e compreensão dos sentimentos e as vivências dos portadores de Diabetes 

mellitus detentores dessa complicação crônica. Os resultados demonstraram que, mesmo 

conhecendo a importância do cuidado com os pés e como fazê-lo, os portadores de Diabetes 

mellitus não desenvolvem as ações preventivas de forma adequada, na maioria dos casos. As 

conclusões versaram sobre a importância da avaliação sistemática nos cuidados com os pés 

através de intervenções básicas e atividades educativas por parte dos profissionais de saúde. 

Os estudos descritivos e exploratórios foram predominantes. CONCLUSÃO: Diante do 

exposto, ressalta-se a importância do cuidado holístico associado à realização de práticas 

educativas aos portadores de Diabetes mellitus, visando minimizar a suscetibilidade ao 

desenvolvimento do pé diabético e, consequentemente, o risco de amputações. 
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INTRODUÇÃO: O mel sempre atraiu a atenção do homem, principalmente pelas suas 

características adoçantes, mas hoje é sabido que ele e os demais produtos das abelhas têm 

imagem de produtos naturais, saudáveis e limpos. OBJETIVOS: Esse trabalho tem como 

objetivo gerar informações sobre a qualidade de méis do Estado do Piauí. MATERIAL E 

MÉTODOS: As amostras de méis foram colhidas diretamente de criadores de abelhas nativas 

sem ferrão das cidades do Piauí. O mel foi colhido e transportado em frascos ésteres de 200g 

e levados ao NUEPPA. Durante o projeto foram coletadas 21 amostras de méis de três grupos 

de abelhas nativas: tiúba (Melípona compressipes Fabricius), a jandaíra (Melipona subnitida 

Ducke) e uruçu (Melipona scutellaris, Latreille 1811). Cada amostra de 200 g de mel foi 

analisada em triplicata. Foram realizadas as seguintes análises: quantificação e identificação 

da micobiota fúngica, enumeração de coliformes a 35 º C e a 45 º C, e pesquisa de Salmonella 

spp. RESULTADOS: Quanto à contaminação fúngica, foi possível observar contaminação 

semelhante por fungos filamentosos e leveduras em todos os méis pesquisados, apresentando 

contagens relativamente baixas variando de 1,77 a 2,26 UFC/g em log de 10. Das amostras de 

mel de uruçú foram isoladas quatro espécies de fungos P. citrinum, P. decumbens, P. 

purpurogenum e A. oryzae. E nas amostras de mel de tiúba forma encontradas cinco espécies 

de fungos P. citrinum, A. oryzae, A. citreonigrum, A. niger e Cladosporim sp. No mel de 

jandaíra, foi encontrado apenas leveduras. Em nenhuma das amostras de mel analisadas foi 

verificada a presença de microrganismos do grupo coliforme nem de Salmonella spp. 

CONCLUSÃO: As amostras de mel apresentam condições higiênico-sanitárias adequadas ao 

consumo humano, o que possibilita a exploração desse produto pelos criadores do Piauí.  
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INTRODUÇÃO: A fitoterapia vem ao estudo dos princípios ativos das plantas medicinais, 

descobrindo os metabólitos secundários, que são específicos em cada ser vivo, sendo que os 

medicamentos fitoterápicos são oriundos desses metabólitos. A prospecção química de 

fitoterápicos é necessária para a confirmação de dados. Essa análise química é como a 

aplicação de um processo ou de uma série de processos para identificar ou quantificar uma 

substância, ou componentes de uma solução ou mistura, ou ainda, para determinar a estrutura 

de compostos químicos. OBJETIVO: Realizar análises qualitativas de um medicamento 

fitoterápico comercializado no município de Imperatriz-MA. MATERIAL E MÉTODO: 

Foram realizadas análises por Cromatografia em Camada Delgada (CCD), espectrofotometria 

UV-Visível e extrações por solventes utilizando extratos hidroalcoólico a 70% e lipofílico 

(clorofórmio P. A.), seguindo a metodologia de Matos 1997. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Na CCD o extrato lipofílico, utilizando o solvente álcool a 70% e clorofórmio, 

observou a presença de flavanóides e esteróides. Enquanto o extrato hidroalcoólico a 70% 

com solvente álcool a 70% não houve nenhuma revelação, mas com o solvente clorofórmio 

observou a presença de alcalóides e clorofila. A espectrofotometria UV-Visível do extrato 

hidroalcoólico não teve absorbância significativa equivalente algum metabólito secundário, 

enquanto o extrato lipofílico obteve absorbância no comprimento de onde em torno de 460 a 

480nm, o que pode ser possível à presença de flavonóides. Dos 3 testes fitoquímicos 

realizados para identificação de flavanóides, taninos e alcalóides em ambos extratos, as 

reações foram positivas. CONCLUSÃO: As substâncias existentes no medicamento 

fitoterápico tem significado farmacológico, contundo é necessário análises por metodologia 

mais especificas e testes toxicológico visando o conhecimento sobre as dosagens do 

fitoterápico. 
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INTRODUÇÃO: A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) representa para os 

profissionais e graduandos de enfermagem uma melhora na prestação de um cuidado de 

qualidade e humanizado, aos seus clientes, firmando a enfermagem como ciência. 

OBJETIVO: O estudo objetivou relatar a experiência da prestação do cuidado aos pacientes 

com transtornos mentais com a utilização da SAE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

do tipo relato de experiência, realizado no período de abril a junho de 2010, a partir da 

vivência da consulta de enfermagem a pacientes com transtornos mentais atendidos no 

hospital Dia da cidade de Picos (PI). RESULTADOS: A utilização da SAE proporcionou aos 

acadêmicos de enfermagem maior entendimento com relação ao processo do cuidado, 

garantindo uma assistência mais humana e eficiente. Na fase de investigação foram colhidos 

dados sobre a saúde do cliente, com a observação do comportamento, o estado 

psíquico/emocional e as condições físicas, sendo necessária uma habilidade linguística, 

possibilitando ao profissional enfermeiro fazer julgamento clinico e planejar intervenções 

apropriadas juntamente com o paciente. Na fase de histórico, que consiste em colher dados 

sobre o cliente, tem-se os dados obtidos de entrevistas com o cliente, observação e revisão de 

prontuário, além de realização de exame fisco. A partir das informações obtidas puderam ser 

traçados diagnósticos baseados na NANDA que serviram para o planejamento de ações e 

intervenções em enfermagem. Dentre os diagnósticos podemos citar: Distúrbios da identidade 

pessoal, caracterizado por sensações de vazio, relacionado a transtornos psiquiátricos; baixa 

auto-estima situacional, caracterizado por verbalizações autonegativas, relacionado a 

fracassos, e dentre as implementações feitas, estão: Aconselhamento, Terapias do meio e 

Psicoterapia, que visam prevenir doenças mentais e físicas e promover, manter e restaurar a 

saúde mental e física. Após esta fase foram traçadas intervenção para auxiliar o cliente a 

melhorar a saúde e o bem-estar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A aplicação da SAE permite 

ao graduando e o profissional de enfermagem a utilização de técnicas próprias do enfermeiro, 

que possibilitam o desenvolvimento de um trabalho mais qualificado tanto para o profissional 

quanto para os clientes assistido. 

  

Unitermos: Saúde Mental, Assistência de Enfermagem, Enfermagem Psiquiátrica 
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APLICAÇÃO DO MODELO CALGARY DE AVALIAÇÃO FAMILIAR NO ESPAÇO 

DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE CASO 

 

Manuelle Maria Marques Matias¹, Alana Freire Cisne¹, Ginúbia Braga Ferreira¹, Francisca 

Samila Pinto Romão¹, Rafael Aguiar Dias¹, Rafael de Sousa Braga¹, Diane Sousa Sales² 

 

1-Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Sobral, Ceará. 

2- Instituto Exitus, Sobral, Ceará. 

 

e-mail: manumatias29@hotmail.com 

INTRODUÇÃO:O Programa Saúde da Família com suas bases e princípios conceituais e 

organizativos teve sua implantação efetivada em 1994.Nesse modelo de atenção busca-se 

atender às necessidades sociais de saúde,priorizando ações voltadas à prevenção de doenças e 

promoção da saúde.Dentre as doenças mais presentes na atenção básica está a Hipertensão 

Arterial Sistêmica(HAS)que se caracteriza por uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 

140 mmHg e diastólica maior ou igual a 90 mmHg.OBJETIVOS:Analisar o processo de 

enfrentamento saúde-doença da família de uma paciente acometida por HAS.MATERIAIS E 

MÉTODOS:Este estudo constitui-se de um estudo de caso de abordagem qualitativa 

fundamentado no Modelo Calgary de Avaliação Familiar(MCAF).Os Sujeitos foram a família 

de R.N.C.,a qual conta com três membros.O cenário correspondeu à Estratégia Saúde da 

Família do território da Coelce no município de Sobral/CE.A coleta de dados foi realizada 

através de visitas domiciliares durante cinco dias do mês de outubro de 2010.Foi aplicado um 

questionário com o intuito de colher informações referentes à dinâmica familiar.Além disso 

foram utilizados o Genograma e Ecomapa.Respeitou-se os princípios éticos da Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde,havendo consentimento verbal e sendo preservada a 

identidade dos sujeitos.RESULTADOS:A família é composta pela paciente R.N.C.,do sexo 

feminino de idade de 74(setenta e quatro) anos,seu esposo de mesma idade e um filho de 

44(quarenta e quatro)anos.A paciente é hipertensa,tendo história de Acidente Vascular 

Cerebral(AVC) e osteoporose.Seu esposo tem Hanseníase e Diabetes Mellitus.O filho não 

tem problema de saúde,é solteiro e mantem uma relação conflituosa com os pais.Quanto à 

renda,o casal é aposentado e o filho apesar de trabalhar como professor,não contribui com a 

renda familiar.Todos são católicos e freqüentam periodicamente a igreja.Moram em local de 

exacerbada poluição sonora e com problemas para coleta de lixo.Os membros mantem boa 

relação com a vizinhança.CONCLUSÃO:A avaliação familiar respaldada pelo Modelo 

Calgary nos permitiu fazer análise da família como um todo,identificando as principais fontes 

de estresse e relacionando o impacto do ambiente familiar na patologia.Consideramos que a 

família tem papel fundamental no processo de cuidado do paciente, principalmente quando 

oferecidos o suporte necessário da Estratégia Saúde da Família.  
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APOIO NUTRICIONAL A FAMÍLIA NO CONTROLE DO SOBREPESO E OBESIDADE: 

RELATO DE PROJETO DE EXTENSÃO 

 

Izabelle Silva de Araujo¹, Ana Christina Carvalho dos Santos¹, Rutinéia de Souza Silva¹, Julio César 

da Cunha Soares¹, Edilza Xavier da Silveira¹, Silvana Galeno Aragão¹, Daniele Gomes Maia¹, Karla 

Josnaína Soares Campelo¹ 

 

1 – Faculdade Piauiense – FAP, Parnaíba, PI. 

 

e-mail: izabebelle@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As conseqüências negativas de uma alimentação inadequada estão muito bem 

documentadas na literatura científica, e as principais são: obesidade, hipertensão, hipercolesterolemia, 

diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer, subnutrição, deficiência de ferro e 

envelhecimento precoce. Para a manutenção de uma vida mais saudável, a reeducação alimentar deve 

ser priorizada, pois os hábitos alimentares que são apresentados na infância costumam ser levados pela 

vida, e transmitidos para outras famílias, e assim por diante. OBJETIVO: Realizar acompanhamento 

nutricional no âmbito familiar com vistas a reeducação alimentar e controle do sobrepeso e obesidade. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizado o acompanhamento nutricional de uma família de oito 

integrantes, onde a abordagem foi realizada em cinco etapas: encontro para sensibilização e 1ª 

avaliação nutricional dos integrantes; oficina de lanches saudáveis e entrega de plano alimentar 

individualizado; visita domiciliar; 2ª avaliação nutricional e adequação do plano alimentar proposto e 

3ª avaliação nutricional. O acompanhamento nutricional foi realizado entre os meses de março e junho 

totalizando 76 dias. RESULTADOS: Dos oito integrantes da família sete (87,5%) foram incluídos no 

programa de apoio nutricional a família, onde 50% (n=4) eram do sexo feminino e a média de idade 

foi de 39 anos (±23), sendo 50% (n=4) adultos, 25% (n=2) idosos e 25% (n=2) adolescentes. Nenhum 

dos integrantes praticava algum tipo de atividade física. Na primeira avaliação nutricional verificou-se 

a prevalência de sobrepeso (75%/n=6) e obesidade grau III (25%/n=2), com média de peso de 94,4 kg 

(±37,9) e Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35,4 kg/m² (±11,5). Após a intervenção nutricional 

realizada verificou-se uma redução de em média 9,5 kg (±11,3) e 3,5 kg/m² (±3,7) do IMC. Os 

integrantes que estavam com obesidade grau III, diminuíram para obesidade grau II, e os que se 

encontravam com sobrepeso, ficaram mais próximos da faixa de normalidade. CONCLUSÃO: A 

intervenção nutricional com vistas à reeducação alimentar se fortalece quando todos os membros da 

família  se encontram envolvidos e participantes do processo em questão que é a manutenção de um 

adequado estado nutricional e hábitos alimentares saudáveis.  
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AS PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE: UM DESAFIO PARA AS EQUIPES DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

Luana Gabrielle de França Ferreira1; Érica Diana Rodrigues do Nascimento1; Indira Rachel 

Arrais Oliveira1; Gilvânia Melo da Rocha1; Laís Carvalho de Sá1; Christiane Maria Cardoso 

do Nascimento1; Valéria Raquel Alcântara Barbosa1; Vinícius Alexandre da Silva Oliveira1; 

Aurilene Soares de Sousa1. 

 

1Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Teresina, Piauí. 

 

Email: luanagabrielle@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A estratégia Saúde da Família tem como objetivo a reorientação da atenção 

básica, estabelecendo práticas de saúde nos níveis da promoção, prevenção, reabilitação e 

recuperação, tendo como núcleo básico de abordagem a família e seu espaço social, 

alicerçadas no princípio da integralidade. As práticas de promoção da saúde representam um 

modo articulado de operar as políticas e as tecnologias desenvolvidas no SUS, contribuindo 

para a construção de ações que respondem às necessidades sociais de saúde. Sendo assim, as 

ações de promoção da saúde consideradas como eficaz são aquelas que produzem mudanças 

nos determinantes da saúde, como estilos de vida, vinculo com os serviços de saúde, 

condições sociais, econômicas e ambientais, assim como a prestação de serviços, ou seja, 

ações que desenvolvam habilidades e o poder de atuar em benefício da própria qualidade de 

vida, enquanto sujeitos e/ou comunidades. OBJETIVO: Identificar e analisar as ações de 

promoção da saúde desenvolvidas pelas Equipes de Saúde da Família (ESF) de um bairro de 

Teresina-PI. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa realizada nas 04 ESF no bairro Vila 

Bandeirantes, no município de Teresina-PI, durante o processo de Territorialização e 

diagnóstico em saúde realizado pela Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade da Universidade Estadual do Piauí no período de agosto a novembro de 2010. 

Os dados foram coletados por meio de entrevista com ESF e análise dos cronogramas de 

atividades semanais das equipes de saúde, bem como a analise de dados das rodas de diálogos 

com a comunidade. RESULTADOS: Evidenciam uma disposição a associar o conceito de 

promoção da saúde às atividades de prevenção de doenças. Observa-se o acanhamento das 

ações educativas nos serviços. As atividades com enfoque intersetorial são incipientes, 

comprometendo a consolidação desse modelo que tem como eixo a promoção da saúde, o que 

consolida a adoção de praticas que pouco incentivam o empoderamento da comunidade. 

CONCLUSÕES OU HIPÓTESES: Muitos são os desafios daqueles que atuam na rede 

básica de saúde, dentre eles a excessiva demanda e o número insuficiente de profissionais, 

aliados a uma prática biomédica hegemônica. Nota-se a necessidade de reflexões capazes de 

propiciar a implementação de práticas de promoção da saúde no cotidiano dos serviços de 

saúde, de forma conjunta, envolvendo os diversos atores e setores implicados.  
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ASPECTOS DA BIOSSEGURANÇA NOS PROCEDIMENTOS 

FISIOTERAPÊUTICOS- ASPIRAÇÃO ENDOTRQUEAL: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

Gleyce Sousa Soares¹;Darllyana de Sousa Soares¹;Mayson Laércio de Araújo 

Sousa¹;Kelsyanne de Castro Carvalho¹. 

 

1 – Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Teresina, PI. 

 

E-mail: gleyce.88@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A aspiração endotraqueal (AE) é uma técnica de higiene brônquica, 

rotineira no hospital, principalmente na UTI, devido à gravidade dos pacientes que lá se 

encontram. É um procedimento invasivo, bastante irritante e desconfortável. A AE é a 

principal porta de entrada de bactérias no tratorespiratório inferior sendo por tanto um meio 

de infecções hospitalares. Estas, por sua vez, continuam representando grandes transtornos 

para a instituição e pacientes nela internados devido à letalidade significativa, sendo 

responsável, direta ou indiretamente, por elevação das taxas de morbidade e mortalidade. 

OBJETIVO: Analisar a literatura a cerca dos fatores de biossegurança em pacientes 

submetidos à aspiração endotraqueal, esperando-se contribuir para redução das infecções de 

pacientes submetidos a este procedimento. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizada uma 

revisão de literatura a partir de uma pesquisa nas bases de dados Scielo, Bireme e sites de 

revistas. A estratégia adotada foi o cruzamento dos seguintes descritores: “Biossegurança‟‟, 

“Aspiração endotraqueal‟‟ e “Fisioterapia”. Entre os artigos encontrados, quinze foram 

selecionados por contemplarem os critérios de inclusão. RESULTADOS: Dos 15 artigos 

revisados a maioria detalha a transmissão de infecções hospitalares por meio da aspiração 

endotraqueal, um procedimento que deve ser executado com técnicas assépticas relacionadas 

às leis de Biossegurança, tais como o uso de equipamento de proteção individual (EPI), o 

fortalecimento de medidas de contenção biológica de microrganismos nas superfícies de 

artigos hospitalares por meio de adequado processamento que envolve a limpeza/desinfecção 

e/ou esterilização quando indicado. Essas medidas são recomendadas objetivando interromper 

a propagação de microrganismos. CONCLUSÃO: Os cuidados relacionados à aspiração das 

secreções endotraqueal são de fundamental importância na prevenção de agravos ao pacientes 

submetidos a este procedimento, assim ações que adotem normas e procedimentos 

relacionados à biossegurança devem compor o programa geral do controle de infecções, 

priorizando e estabelecendo políticas que minimizem os riscos de transmissão de infecção 

entre os trabalhadores da saúde e os pacientes. 
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS E A INFLUÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE TERRITORIALIZAÇÃO 

 

Flaviane Melo Araújo¹, Iara Martins Melo¹, Maria dos Remédios Carvalho Madeira¹, 

Kellyanne Abreu Silva¹ 

 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Sobral, CE 

 

e-mail: flaviane_fma@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Programa Saúde da Família (PSF), importante estratégia de mudança do 

modelo assistencial a partir da reorganização da atenção primária à saúde (APS), visa garantir 

o acesso da população ao sistema de saúde no nível local, atuando no território através da 

adscrição de clientela, do diagnóstico situacional e do planejamento de ações dirigidas aos 

problemas de saúde, de forma pactuada com a comunidade. Tendo em vista tais pontos, o 

Programa intitulado PET-Saúde/Saúde da Família propõe que bolsistas estejam inseridos em 

atividades voltadas para a saúde pública por meio de delimitações sócio-espaciais, sendo o 

território da Estação, em Sobral-ce, que abrange 13 micro-áreas, dentre elas, 4 foram 

estudadas, um dos locais para a realização.  OBJETIVO: Relatar a experiência adquirida por 

bolsistas do PET-Saúde/Saúde da Família ao observar os aspectos de uma micro-área, por 

meio da territorialização. MATERIAL E MÉTODOS: O estudo é do tipo relato de 

experiência, tendo como enfoque principal a descrição do que foi vivenciado por bolsistas do 

PET-Saúde/Saúde da Família, na realização da territorialização. Utilizaram-se três 

instrumentos para a coleta das informações, o primeiro refere-se aos dados da equipe de saúde 

no CSF Estação, o segundo faz menção às lideranças, aos centros comunitários e aos 

informantes-chaves que contribuíram para a consolidação da relevância social do bairro. Por 

fim, foi utilizado um caderno de adscrição do território com participação ativa da 

comunidade. RESULTADOS: Realizaram-se visitas as quatro micro-áreas, com 

acompanhamento dos agentes comunitários de saúde. Foram colhidas informações, partindo 

dos instrumentos, sobre os aspectos ambientais e sócio-econômicos e, portanto, pôde-se 

perceber que o território é considerado misto com relação a tais aspectos, despertando nas 

estudantes, o desejo de propor intervenções para que haja equidade. A realização da 

territorialização proporcionou aos bolsistas a compreensão da importância do vínculo entre as 

condições de uma área e a comunidade, para a promoção da saúde. CONCLUSÃO: Por meio 

das ferramentas utilizadas, foi possível conhecer o território para a contribuição no 

fortalecimento da APS. Além disso, é notória a necessidade de estar sempre averiguando as 

condições territoriais, a fim de promover constantes intervenções por meio de educação em 

saúde. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A INDIVIDUOS EM SOFRIMENTO 

PSÍQUICO: RELATO DE PROJETO DE EXTENSÃO 

 

Márcia Astrês Fernandes¹,Maria Ivani L. Bezerra² , Sandra  de Guadalupe M.Silva² 

 

1-Universidade Federal  do  Piauí, Teresina- PI. 

2-Hospital Areolino de Abreu, Teresina, PI 

 

E-mail: m.astres@bol.com.br  

 

INTRODUÇÃO: O projeto de extensão “Assistência de Enfermagem a Indivíduos em 

Sofrimento Psíquico”, inserido na Linha Programática de Atenção a Grupos de Pessoas com 

Necessidades Especiais , é desenvolvido no Hospital Areolino de Abreu (HAA) em parceria 

com a Universidade Federal do Piauí (UFPI) desde o ano de 2006. OBJETIVO : possibilitar 

ao acadêmico de enfermagem condições para a obtenção de um melhor conhecimento teórico-

prático sobre a Enfermagem em Saúde Mental, com vistas a atender efetivamente pessoas em 

situações  de sofrimento psíquico e prestar uma assistência integral tanto na prevenção e 

promoção da Saúde Mental quanto na recuperação e reabilitação do paciente, visando sempre 

o  atendimento contínuo das necessidades básicas afetadas.MÉTODO :São desenvolvidas 

atividades no ambulatório, unidades de semi-internação e internação integral do HAA. Os 

alunos têm acompanhamento direto da coordenadora e das supervisoras do campo, 

enfermeiras do hospital. Mensalmente são realizadas reuniões para discussão e avaliação 

sobre o andamento do projeto. RESULTADOS : Esta experiência acadêmica amplia 

significativamente a visão social do aluno em relação à complexidade que envolve o tema da 

doença mental. Os acadêmicos desenvolvem muitas habilidades ,entre as quais podem ser 

destacadas: Avaliação do exame mental dos pacientes ;Consulta de enfermagem 

individualizada no ambulatório ;Atendimento às intercorrências de urgência/emergências 

psiquiátricas aos internos ; Aplicação do processo de enfermagem ,identificando o diagnóstico 

de enfermagem, prescrevendo os cuidados e implementando as ações necessárias;Orientações 

aos pacientes sobre o auto-cuidado e o uso dos medicamentos;Orientações aos familiares  

sobre  o cuidar do paciente em crise ;Discussão  com usuários e familiares sobre  as políticas 

de saúde mental com ênfase na Reforma Psiquiátrica Brasileira, estimulando para a aceitação 

dos serviços alternativos .CONCLUSÃO :O projeto é extremamente valioso para a formação 

dos discentes e especialmente para a clientela público –alvo ,que recebe um atendimento 

humanitário e com qualidade. Os alunos aprendem a elaborar  planos de prevenção e 

promoção em saúde mental buscando atender ao indivíduo e sua família , através da 

intervenção de enfermagem  minimizando o sofrimento psíquico do indivíduo. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM CLIENTE COM PROSTATECTOMIA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Gleison Resende Sousa
1,
 Gleiciane Lucena Paz Brasil

1
, Clara Maria Soares Leal

1
, João Egídio 

Gonçalves Rodrigues
1
, Rossana de Moura Santos

1
, Laura Maria Feitosa Formiga

1
, Alaíde Maria dos 

Santos Macêdo². 

 

1. Universidade Federal do Piauí – UFPI, Picos, PI.  

2. Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Picos, PI.  

 

Email: gleisonrs@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: A Prostatectomia é uma intervenção cirúrgica realizada em caso de 

tumores (câncer de próstata) e quando a próstata se torna muito grande (Hiperplasia benigna 

de próstata) a ponto de restringir o fluxo de urina através da uretra. OBJETIVO: Relatar a 

experiência de intervenção no atendimento a um cliente submetido à prostatectomia através 

da identificação dos diagnósticos de enfermagem e implementação das intervenções 

necessárias para uma boa recuperação do cliente no pós-operatório. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Trata-se de um estudo de caso realizado no V período do curso Bacharelado em 

Enfermagem em uma Instituição de Curso Superior (IES) pública situada no estado do Piauí. 

As informações foram coletadas durante o mês de maio do ano 2010 por meio de fichas que 

auxiliaram na anamnese e exame físico em uma Unidade de Referência Hospitalar. 

RESULTADOS: A partir de uma visita a um Hospital público no centro-sul piauiense na ala 

C, foi possível identificar os principais diagnósticos de enfermagem: Risco para infecção 

relacionado ao local de invasão do organismo secundário à cirurgia e a vias invasivas; 

Volume de líquido deficiente, caracterizado por náuseas, pele e mucosas secas, relacionado à 

perda excessiva de líquido por dreno; Mobilidade física prejudicada, caracterizado por 

habilidade comprometida em movimentar-se propositalmente no ambiente relacionada à dor, 

dreno penrose e acesso venoso periférico. As principais intervenções realizadas foram: 

Verificar o local da lesão a cada 24 horas e durante as trocas de curativos; Usar técnica 

asséptica ao esvaziar o equipamento de drenagem; Encorajar uma ingestão adequada de 

líquido; Ensinar e estimular o cliente a prática de exercícios passivos em membros não 

comprometidos. CONCLUSÃO: Evidencia-se a importância da humanização no atendimento 

hospitalar, visto a necessidade de conhecimentos específicos por parte dos profissionais para 

atuarem junto aos que precisam de assistência no processo diagnóstico-têrapeutico, visando 

dá apoio emocional ao paciente e familiares, diminuir o tempo de internação, orientar o 

cliente a cerca do seu processo saúde-doença e atuar na efetivação da SAE (Sistematização da 

Assistência de Enfermagem), que é de suma relevância nos cuidados com o cliente 

hospitalizado. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA GESTANTE ADOLESCENTE COM 

INFECÇÃO URINÁRIA: ESTUDO DE CASO 
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Introdução: A gravidez na adolescência gera uma série de mudanças e desafios à 

adolescente, como também expõe a riscos decorrentes do estado gestacional. Dentre esses 

riscos, destacamos o possível problema da infecção urinária, a qual pode ser causada pelas 

mudanças ocorridas no organismo da gestante, como dilatação fisiológica do ureter e 

bacinete. A infecção urinária é a segunda maior causa de morbidade obstétrica e um dos 

principais fatores associados ao aborto e ao parto prematuro. O estudo sobre a infecção 

urinária na gestante adolescente, nos torna capazes de conhecer e entender melhor esse 

problema, a fim de traçar um melhor plano de cuidados. Objetivo: Descrever um plano de 

cuidados a uma gestante adolescente com infecção urinária. Metodologia: Estudo 

exploratório, do tipo estudo de caso, com abordagem qualitativa, realizado com uma gestante 

residente no bairro Sumaré, Sobral-CE que faz acompanhamento de pré-natal na unidade 

básica do bairro. O período do estudo se deu entre 23 de março a 01 de abril de 2011. Para a 

coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturada, relatório espontâneo da 

paciente sobre sua situação atual e exame físico da gestante. A análise dos dados foi realizada 

mediante observação da entrevista e relatos da gestante. Este trabalho foi realizado de acordo 

com os princípios éticos da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL,1996). Resultados: No acompanhamento à adolescente, percebemos que esta 

apresentava além da infecção, necessidade de apoio psicológico. Então construímos um plano 

de cuidados relacionado a essas dificuldades, entre os principais diagnósticos de enfermagem 

estão: Risco para Infecção, Eliminação Urinária Prejudicada; Risco de Baixo Autoestima 

Situacional e Risco de Tensão no Papel de Cuidador. As intervenções realizadas foram: 

Incentivar a ingestão de líquidos diários; Ajudar com as medidas de higiene e conforto 

conforme o necessário, Incentivar a paciente a expressar diretamente os sentimentos 

negativos, Ajudar a adolescente a identificar os atuais estressores e fornecer à adolescente 

informações sobre os grupos de apoio disponíveis, incentivando a participação. Conclusão: A 

gestante adolescente precisa de uma assistência que envolve uma série de cuidados, físicos e 

psicológicos, aos riscos decorrentes de uma gravidez, fazendo acompanhamento na evolução 

obstétrica e promovendo ações que possam colaborar para uma gestação saudável.  
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA GESTANTE TABAGISTA EM 

TRABALHO DE PARTO PREMATURO: UM ESTUDO DE CASO 
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INTRODUÇÃO: O parto prematuro é definido como aquele cuja gestação termina entre a 

20ª e a 37ª semanas ou entre 140 e 257 dias após o primeiro dia da última menstruação. 

Dentre os vários fatores de risco para o parto prematuro, o tabagismo durante a gravidez é 

considerado um dos maiores riscos para complicações, inclusive ruptura prematura de 

membranas. Diante da maior probabilidade de evolução desfavorável, tanto para a mãe como 

para o feto, torna-se necessária a sistematização da assistência de enfermagem a uma gestante 

em trabalho de parto prematuro. OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo desenvolver a 

sistematização da assistência de enfermagem a uma gestante em trabalho de parto prematuro. 

MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa e de 

caráter exploratório-descritivo, realizado na Maternidade da Santa Casa de Misericórdia em 

Sobral- CE com uma gestante, no mês de abril de 2011. Para a coleta de dados foi utilizado 

um formulário de entrevista, contendo questões abertas e fechadas sobre identificação e 

caracterização sócio-demográfica, antecedentes ginecológicos, obstétricos e anamnese geral. 

Os dados foram analisados com base na Sistematização da Assistência de Enfermagem, de 

acordo com Diagnósticos de Enfermagem da NANDA, Classificação das Intervenções de 

Enfermagem (NIC) e Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC). O estudo 

obedeceu aos conceitos bioéticos da Resolução 196/96 do Conselho nacional de Saúde. 

RESULTADOS: Os dados obtidos revelam que a gestante manteve o tabagismo durante toda 

a gravidez, tendo amniorrexe como motivo de internação. A gestante apresentava medo e 

ansiedade em relação à incerteza do prognóstico, privação de sono devido à mudança de 

ambiente, ingestão de líquidos deficiente e risco para infecção, devido à ruptura prematura de 

membranas. A partir dos diagnósticos observados foram implementadas as intervenções 

necessárias, a fim de melhorar a ingestão oral de líquidos, adequação do sono, prevenção de 

um quadro infeccioso, medidas de conforto físico e emocional, bem como aconselhar o 

abandono do tabaco. A gestante mostrou-se atenta a todas as orientações, apresentando um 

parto sem maiores complicações. CONCLUSÃO: Este estudo nos permitiu desenvolver um 

plano de cuidados, mostrando a importância do aconselhamento e tratamento para o abandono 

do tabaco, no cuidado à saúde das gestantes ao longo de todo o pré-natal e reforçados no 

puerpério. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA PACIENTE PORTADORA DA 

SINDROME DE STEVENS JOHNSON: RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO:A Síndrome de Stevens Johnson(SSJ)é uma doença causada por 

hipersensibilidade a imunocomplexos e pode ser desencadeada por distintos 

fármacos,infecções virais e neoplasia.Tendo em vista a qualidade da assistência,o Processo de 

Enfermagem é a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas,que viabiliza a 

organização da assistência de enfermagem.OBJETIVOS:Relatar a vivência de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem(SAE)com o intuito de melhorar a qualidade da 

assistência prestada.MATERIAIS E MÉTODOS:Relato descritivo,de abordagem 

qualitativa.O sujeito da pesquisa foi uma paciente com diagnóstico de Esquizofrenia 

Paranóide que faz uso contínuo de medicamentos,motivo pelo qual desenvolveu a SSJ.Estudo 

realizado em um hospital de ensino da Zona Norte do Ceará,no mês de Março de 2011.Para 

coleta de dados foi estabelecido diálogo inicial com a irmã da paciente,além de consultados o 

prontuário hospitalar e bibliografia pertinente à patologia e realizada entrevista fundamentada 

na SAE de Wanda Horta.Ressaltamos que o estudo respeitou os Princípios Éticos da 

Resolução 196/96.RESULTADOS:A.C.F,31a,sexo F,cor branca, alfabetizada,solteira.Exame 

Físico:Encontra-se no leito largada,não responsiva,eupneica,afebril,não aceita 

dieta.Acompanhante queixa–se de fotofobia e fonofobia.Responde a estímulos 

dolorosos.Apresenta máculas na pele em tronco e face e lesões pontiformes em 

MMII.DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM:Integridade Tissular comprometida 

relacionada com o desprendimento epidérmico;Déficit de volume de liquido,perdas de 

eletrólitos relacionados com a perda hídrica cutânea da pele exposta;Déficit de autocuidado 

relacionado com o comprometimento cognitivo.PRESCRIÇÕES:Realizar mudança de 

decúbito e higiene oral minuciosa;Fazer verificação diária de sinais vitais e do débito 

urinário;Orientar à acompanhante quanto aos procedimentos de banho e higiene 

pessoal,fornecendo instruções simples para ajudar a compreensão.EVOLUÇÃO:Observou-se 

que a paciente manteve o turgor cutâneo normal,mucosas úmidas e os sinais vitais dentro dos 

parâmetros.Entretanto,as necessidades de autocuidado eram satisfeitas com a ajuda da equipe 

de saúde.CONCLUSÃO:A Enfermagem tem um papel singular por buscar promover o bem 

estar do ser humano,considerando sua liberdade,unicidade e dignidade.Salientamos a 

importância de ir além da patologia do indivíduo,entendendo-o de acordo com suas 

necessidades individuais visando a uma melhor eficácia no processo de recuperação e 

cuidado.  
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM HANSENÍASE: REVISÃO 
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INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma doença causada pelo Mycobacterium leprae, um 

parasita intracelular obrigatório, com afinidade por células cutâneas e nervos periféricos. A 

transmissão se faz de forma direta, por via respiratória, sendo necessário ter predisposição 

para adquirir a doença e ter contato íntimo e prolongado com o doente sem tratamento. O 

aparecimento da doença na pessoa infectada pelo bacilo, e suas diferentes manifestações 

clínicas dependem dentre outros fatores, da relação parasita/hospedeiro e pode ocorrer após 

um longo período de incubação, de 2 a 7 anos. OBJETIVO: Avaliar as evidências 

disponíveis na literatura sobre as intervenções de enfermagem eficazes para o controle e/ou 

eliminação dessa doença em nosso país. MATERIAIS E MÉTODOS: A seleção dos artigos 

foi realizada na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), utilizando como palavras chave: 

Hanseníase e Enfermagem, no período de 2008 a 2010. Obtendo amostra de 13 artigos. 

RESULTADO: Com análise dos artigos, observou-se a repercussão psicológica gerada pelas 

incapacidades físicas, advindas dessa doença. Evidenciando, dessa forma, que a assistência de 

enfermagem seja realizada de forma holística, ou seja, não ligada a apenas ao tratamento, mas 

também as razões para sua não aderência. Nesse sentido, a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

passa a constituir um dos principais eixos responsáveis por realizar medidas preventivas e 

curativas, visto que a ESF prevê um atendimento multiprofissional à saúde da população de 

sua área adstrita. CONCLUSÃO: Entende-se que é função da(o) Enfermeira(o) da ESF 

realizar consultas de enfermagem que proporcionem, dentre outras funções, a identificação 

dos fatores de risco e de adesão no tratamento da hanseníase. Nessa perspectiva, é 

imprescindível na ESF uma perspectiva cultural em que a Enfermagem relacione o cuidado e 

sua influência na assistência. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE 

TRANSTORNO BIPOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA/CASO 
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INTRODUÇÃO: O transtorno bipolar (TB), antes denominado de psicose maníaco-

depressiva, é um dos mais graves tipos de doença mental e se caracteriza pela presença de 

episódios alternados de humor (mania e depressão), os quais variam em intensidade, duração 

e freqüência. Além dos episódios clássicos de mania e depressa, há ainda aqueles mistos, ou 

seja, episódios nos quais ocorrem sintomas tanto característicos das fases de mania como da 

depressão. A ocorrência de sintomas psicóticos tende a ser um indicador da gravidade do 

episódio nas diferentes fases da doença, bem como a alta freqüência destes episódios tende a 

marcar a cronicidade da doença. OBJETIVO: Avaliar o estado de saúde mental e o 

transtorno psicótico de uma paciente da emergência psiquiátrica de um hospital da zona norte 

do estado do Ceará. MATERIAL E MÉTODOS: Este trabalho é do tipo estudo de caso, com 

abordagem de caráter qualitativo. O período do estudo realizou-se entre os dias 14 a 25 de 

março de 2011. Após observação dos pacientes psiquiátrico do hospital, optou-se por escolher 

a paciente M.A.S., 28 anos, cujo diagnóstico era de TB. Para coleta de dados aplicou-se o 

exame do estado mental, entrevistas com familiares, acesso ao prontuário e consultas no CID 

10. Por se tratar de uma pesquisa realizada com seres humanos, obedece aos preceitos éticos e 

legais da Resolução do Conselho Nacional de Saúde N° 196/96. RESULTADOS: A família 

relatou que a primeira crise foi em 2006, após divorciar-se do marido com quem teve uma 

filha, hoje com 11 anos. Na crise inicial apresentou quadro de agitação, desorganização, 

inquietação, logorréia, insônia e humor eufórico. Fez uso de bebida alcoólica, quando 

apresentou nova crise, com os mesmos sintomas, pois interrompeu a medicação que estava em 

uso regular e teve recaídas com crises de delírios e alucinações. CONCLUSÃO: O papel da 

Enfermagem e da sistematização da assistência na saúde mental tem como objetivo identificar 

problemas e desafios que se apresentam no cotidiano do cliente, ajudando-o a melhorar sua 

qualidade de vida através de ações que minimizem os danos provocados pela doença. 

Contudo é necessário o desenvolvimento de estudos nesta área a fim de qualificar o domínio 

profissional, contribuindo então para compreensão da fisiopatologia, tratamento e uma 

assistência digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:catarinacvp@hotmail.com


Anais eletrônicos I Congresso Piauiense de Saúde Pública  

 

Parnaíba, 31 de agosto a 03 de setembro de 2011 

95 
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 

níveis elevados de glicose no sangue decorrentes dos defeitos na secreção e/ou na ação da 

insulina. A insulina deve ser utilizada por portadores de diabetes mellitus tipo 1 para evitar a 

deterioração clínica dos pacientes se não tratados imediatamente. OBJETIVO: Objetivou-se 

relatar a vivência dos acadêmicos de enfermagem na realização dos procedimentos voltados 

ao cuidado a diabéticos insulinodependentes fundamentados na Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato 

de experiência, ocorrido no período de outubro de 2010, baseado no convívio das consultas de 

enfermagem a clientes hipertensos e diabéticos (HIPERDIA) assistidos em uma Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) da cidade de Picos (PI).   RESULTADOS: A implementação da 

SAE proporciona maior segurança e eficácia no atendimento a clientes, bem como um melhor 

direcionamento na assistência prestada.  Para tanto, enquanto acadêmicos, observamos que os 

diabéticos insulinodependentes em sua maioria apresentavam os seguintes diagnósticos: 

Disposição para enfrentamento aumentado caracterizado pela utilização de uma ampla gama 

de estratégias voltadas ao problema em si; Disposição para aumento da esperança 

caracterizado pela expressão do desejo de intensificar a esperança; Disposição para 

conhecimento aumentado caracterizado pelo comportamento congruente com o conhecimento 

expresso. As principais intervenções realizadas para esses pacientes foram: Orientações 

acerca do uso correto (doses e horários) das medicações e/ou insulina; Instruir alimentação 

saudável; Instruir a prática de exercícios físicos; Instruir os pacientes sobre como preparar, 

aplicar, locais de aplicação e como guardar a insulina, bem como sobre utilização e 

reutilização das seringas de aplicação. CONCLUSÃO: Para o acadêmico a vivência de tais 

fatos favoreceu a identificação dos principais aspectos avaliados na consulta de HIPERDIA, 

bem como a identificação dos principais diagnósticos e intervenções de enfermagens 

realizadas, proporcionando assim a realização de uma assistência humanizada e de qualidade 

a esses clientes.  
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ATIVIDADE FÍSICA PARA UM GRUPO DE IDOSOS: PROMOÇÃO DA SAÚDE 

MENTAL 
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INTRODUÇÃO: As condições que envolvem a manutenção da saúde mental do idoso 

variam de acordo com os fatores pessoais e ambientais. É notório que, além da interação 

social trazer benefícios para os idosos, a prática de atividades físicas também revela ser uma 

potente alternativa para os benefícios na terceira idade. Tendo em vista tais pontos, atenta-se 

para a importância da atenção primária, através de políticas públicas efetivas, voltadas para a 

saúde do idoso, sendo importante qualificar os serviços de saúde para abordar aspectos 

específicos, como a identificação de situações de vulnerabilidade social, a realização de 

diagnóstico precoce de processos demenciais, a avaliação da capacidade funcional, dentre 

outras. OBJETIVOS: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicas de enfermagem na 

promoção de atividade física com um grupo de idosos. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se 

de um estudo do tipo relato de experiência no qual se buscou descrever a experiência 

vivenciada por acadêmicas de enfermagem na realização de uma oficina de educação em 

saúde com o grupo de idosos da unidade básica de saúde Dr. Everton Francisco Mendes 

Mont‟Alverne , no município de Sobral-CE, no mês de maio de 2011. RESULTADOS: Na 

primeira etapa foi realizada a “dinâmica do espelho”. Tal atividade tem como propósito o 

relato da suposta pessoa importante para a sociedade que aparece ao abrir a caixa. Com 

relação ao segundo momento, planejamos uma atividade física sem grandes esforços físicos. 

Por último, realizamos um relaxamento, com a utilização de músicas instrumentais. Tais 

atividades educativas desenvolvidas propiciaram aos idosos momentos de ampliação dos seus 

conhecimentos, em que desenvolveram sentimentos considerados primordiais para sua relação 

com a sociedade, sendo evidenciada, também, uma maior interação dos mesmos com a equipe 

de saúde. CONCLUSÃO: A realização das ações nos oportunizou perceber o quanto a 

população idosa pode ser útil para a sociedade, além de ser capazes para realizar o auto 

cuidado através de atividades moderadas, podendo, por meio dessas, prevenir possíveis 

doenças características da idade avançada. Constatou-se, também, que a atividade realizada 

foi de grande importância, pois promoveu a satisfação dos idosos frente ao propósito, além de 

ser necessária, uma vez que os programas de promoção da saúde do idoso são cada vez mais 

requeridos em face das demandas crescentes do envelhecimento populacional. 
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ATIVIDADES LÚDICAS EM UNIDADE PEDIÁTRICA: ESTRATÉGIA PARA UMA 

ASSISTÊNCIA HUMANIZADA 
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INTRODUÇÃO: Alguns estudos apontam que a inserção de atividades lúdicas no ambiente 

hospitalar contribui para a minimização dos efeitos estressores da internação, além de tornar a 

atenção á saúde humanizada contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento e 

recuperação da criança. A humanização da assistência constitui, portanto, estratégia relevante, 

pois permite que a criança enfrente a situação de hospitalização com mais benefícios que 

prejuízos. OBJETIVO: Promover a humanização da assistência através de atividades lúdicas. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de trabalho de extensão, de caráter descritivo e 

com abordagem qualitativa, realizado no dia 02 de junho de 2011 na Unidade Pediátrica em 

Hospital de Referência da Zona Norte do Ceará. Onde foi realizado um teatro de fantoches , 

brincadeiras e confecção de desenhos. RESULTADOS: A inserção de atividades lúdicas na 

unidade pediátrica proporciona às crianças momentos de alegria e descontração, uma vez que 

elas interagem com as brincadeiras e podem vivenciar, no hospital, experiências próximas as 

que teriam em suas casas.  Esse momento contribui para que a criança possa superar com 

menor sofrimento essa etapa. CONCLUSÕES: Aplicando a humanização no processo do 

cuidar, podemos vislumbrar que as atividades lúdicas constituem estratégias significativas no 

que tange a assistência em unidades pediátricas, pois permite que a criança desenvolva 

condições favoráveis à sua recuperação. 
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ATIVIDADES LÚDICAS NA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: No contexto escolar, as ações de orientação nutricional são fundamentais, 

pois permitem o desenvolvimento de habilidades individuais relacionadas à alimentação e 

nutrição (FERREIRA; MAGALHÃES, 2007). OBJETIVOS: Descrever a atividade lúdica 

utilizada para orientação nutricional de crianças participantes do Projeto de Extensão Escolas 

Promovendo Saúde da Universidade Federal do Piauí. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-

se de um relato de experiência, desenvolvido com crianças de uma escola pública da cidade 

de Picos – PI. Realizou-se uma dinâmica denominada “Conhecendo os Alimentos”, onde foi 

apresentada uma pirâmide alimentar aos escolares, explicando a importância de cada grupo de 

alimentos e a quantidade ideal a ser consumida. A pirâmide foi confeccionada de tal modo 

que os alimentos podiam ser fixados e retirados da mesma durante a explicação para melhor 

interação com os alunos. RESULTADOS: A dinâmica foi realizada com um grupo de 20 

escolares, de 7 a 9 anos. Como resultado principal da dinâmica tem-se a participação ativa das 

crianças, que relataram o que suas mães preparavam para comer no almoço, como também 

suas preferências. Para complementar a atividade, os alunos montaram novamente a pirâmide, 

como forma de avaliar e reforçar o conhecimento adquirido, e pode-se observar que os 

mesmos conseguiram captar a informação repassada e traduzi-la em exemplos do seu dia-a-

dia. CONCLUSÃO: A aplicação da dinâmica foi incentivadora para o aprendizado dos 

escolares, o que reforça a importância da educação nutricional contínua na promoção de 

hábitos alimentares saudáveis 
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AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DE UM BOLO DE CENOURA 

ENRIQUECIDO COM FARINHA DA CASCA DE MAÇÃ 
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INTRODUÇÃO: A maçã (Malus domestica Borkh) fruta bem conhecida e provavelmente de 

consumo mais difundido entre a população. A casca da maçã apresenta propriedades 

funcionais. Visto que a casca da maçã apresenta propriedades funcionais e em maior 

quantidade do que na polpa, é viável a criação de alternativas tecnológicas, com valor 

agregado que permitem a elaboração de novos produtos. OBJETIVO: Este trabalho se 

propôs a elaborar a farinha da casca de maçã e adicionar em bolo de farinha trigo, e avaliar a 

aceitabilidade do bolo enriquecido da farinha da casca da maçã, para que estudos posteriores 

possam avaliar a efetividade do produto em humano no combate de doenças crônicas não 

transmissíveis. MATERIAL E MÉTODOS: As maçãs foram compradas em hipermercados 

e supermercados da cidade de Teresina-Piauí, foram escolhidas maçãs tipo fujii ou nacionais, 

selecionadas pela cor mais vibrante, firmes e integras. O sabor do bolo escolhido foi de 

cenoura, por ser uma preparação gostosa e bem aceita, acrescentou-se  200g da farinha de 

casca de maçã na massa do bolo. Depois de pronto, dividiu-se o bolo em 90 amostras e 

aplicou-se a escala hedônica para avaliar a sua aceitabilidade. O teste utilizado na pesquisa foi 

à escala hedônica esse de aceitação expressa o grau de gostar ou de desgostar de um produto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O bolo de cenoura enriquecido de farinha da casca de 

maçã apresentou cor escura e opaca, textura macia e leve, odor adocicado e frutado e sabor 

doce. Foram avaliados por 90 provadores não treinados, chamados aleatoriamente, em espaço 

da praça de alimentação de uma faculdade de ensino superior em Teresina – Piauí. Os 

avaliadores apresentavam idade entre 17 a 46 anos, sendo 69% (62) do sexo feminino e 31% 

(28) do sexo masculino.  No quesito sabor, 37 pessoas (n=90), gostaram muitíssimo, 

representando 41% ou seja, a grande maioria dos avaliadores, No quesito aroma, 34 pessoas 

(n=90) deram como resposta a nota 8 - gostei muito, demonstrando assim que a maior parte 

das pessoas (38%) assinalaram essa resposta, observando-se que em relação aos outros 

quesitos foi o que apresentou menor aceitação. Já na avaliação de aparência 39 pessoas (44%) 

(n=90) do total de avaliados deu como resposta a nota 9 – gostei muitíssimo, observa-se um 

número muito grande de avaliadores que deram nota máxima neste fator, tirando-se a 

conclusão de que foi o fator que mais chamou atenção dos avaliadores. CONCLUSÃO: O 

bolo de cenoura enriquecido de farinha da casca de maçã foi bem aceito pelos avaliadores 

(41% para sabor, 38% para aroma e 44% para aparência).  A farinha da casca de maçã pode 

ser acrescida em preparações, aumentando o seu valor nutritivo. Mostrando assim que é 

possível e viável a preparação de pratos enriquecidos da farinha da casca de maçã trazendo 

benefícios nutricionais. 
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AVALIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA CONTRA 
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Introdução: A Poliomielite é uma doença infecto-contagiosa grave causada e transmitida por 

um vírus (o poliovírus) e a contaminação se dá principalmente por via oral. A criança ao ser 

infectada, quando não morre, adquire sérias lesões que afetam o sistema nervoso, provocando 

paralisia, principalmente nos membros inferiores. Inicia-se em 1980 a 1ª Campanha Nacional 

de vacinação contra a Poliomielite, com a meta de vacinar todas as crianças menores de 5 

anos em um só dia. A estratégia adotada no Brasil pelo Programa Nacional de Imunizações - 

PNI por determinação do Ministério da Saúde (MS), de realizar campanhas nacionais anuais, 

divididas em duas etapas, com intervalo de dois meses entre as doses, contribuiu para que o 

país eliminasse o vírus da poliomielite. O último caso de poliomielite no Brasil ocorreu na 

Paraíba em março de 1989. Em setembro de 1994 o Brasil junto com os demais países da 

região das Américas, recebeu da Comissão Internacional para a Certificação da Ausência de 

Circulação Autóctone do Poliovírus Selvagem nas Américas, o Certificado que a doença e o 

vírus foram eliminados do continente. A vacina é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), é administrada via oral, em gotas, e está disponível durante todo o ano nos 

postos de saúde para a imunização de rotina. Objetivo: Analisar a cobertura vacinal da 

campanha de vacinação da Poliomielite (1ª e 2ª etapas - 2010) de uma Equipe de Saúde da 

Família. Metodologia: Estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo. Os dados foram 

coletados dos relatórios dos registros da ESF Nº 224, da Unidade de Saúde da Família Vamos 

Ver o Sol Teresina-PI e fundamentação teórica do Sistema de Informação do PNI. Os dados 

foram digitados em planilha do Microsoft Office Excel 2007 e analisados em termos 

absolutos e percentuais. Resultado: No Brasil, o MS exige uma meta mínima de 95% de 

cobertura vacinal dos menores de cinco anos nas campanhas contra poliomielite. Neste 

contexto, analisou-se que a população a ser vacinada na 1ª etapa da campanha era de 210 

crianças e foram vacinadas 208, com uma cobertura de 99,04%. Na 2ª etapa, a população a ser 

vacinada era de 210 e foram vacinadas 213, com uma cobertura de 101,42%. Os resultados 

superaram a meta exigida. Conclusão: A avaliação permitiu conhecer a cobertura vacinal 

desta área e mesmo atingindo a meta, a Equipe continua reforçando estratégias no combate à 

Paralisia Infantil, juntamente com o PNI e os gestores que gerenciam o programa.  

http://www.saude.gov.br/
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO PARNAÍBA NAS 
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INTRODUÇÃO: A poluição dos recursos hídricos por despejos de esgotos domésticos é um 

grave problema de saúde pública da atualidade. A cidade de Floriano, localizada na região sul 

do estado do Piauí, carece de um programa efetivo de saneamento básico, sendo que a maioria 

dos efluentes orgânicos de origem doméstica ou hospitalar é despejado diretamente em um 

dos principais rios da região, o Rio Parnaíba, sem nenhum tratamento primário. A extensa 

faixa da zona urbana está localizada em uma área próxima ao rio, expondo uma parcela 

significativa da população às doenças de veiculação hídrica. OBJETIVO: O presente estudo 

teve como objetivo avaliar a qualidade da água do Rio Parnaíba nas proximidades da cidade 

Floriano, Piauí. METODOLOGIA: Foram coletadas amostras em um trecho a montante da 

cidade (estação A), no trecho que corta a cidade (estação B) e no trecho a jusante da cidade 

(estação C). A determinação do Numero Mais Provável (NMP) de coliformes totais e fecais 

foi realizada pela técnica dos tubos múltiplos. RESULTADOS: Os resultados das análises 

apontaram baixa contaminação fecal na estação A (< 3 NMP/100ml), enquanto que nas 

estações B e C foram detectadas contagens elevadas de coliformes fecais (4,0x10³ 

NMP/100ml e 9,2 x 10
2 

NMP/100ml, respectivamente). CONCLUSÃO: Estes resultados 

mostram que a principal contribuição para a má qualidade das águas do Rio Parnaíba, a partir 

de fontes localizadas no perímetro urbano da cidade, é o lançamento de efluentes domésticos 

“in natura”, ficando evidente a necessidade de programas de saneamento básico, visando 

reduzir a contaminação do ecossistema estudado. 
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INTRODUÇÃO: A ração humana é um produto elaborado a partir de vários cereais 

integrais, que tem como objetivo melhorar a saúde geral das pessoas que a utilizam, no 

entanto, a grande maioria das pessoas que consomem a ração humana o faz com o objetivo de 

perder peso. OBJETIVOS: Tendo em vista o grande aumento no consumo deste produto, 

este estudo visa avaliar as condições microbiológicas da ração humana comercializada no 

município de Picos - PI. MATERIAIS E MÉTODOS: Para tanto, foram adquiridas 9 

amostras de ração humana de 9 lotes diversos, pertencentes as marcas A, B e C (3 amostras de 

cada marca), sendo realizadas as análises para determinação de coliformes, aeróbios mesófilos 

e bolores e leveduras. Também foi realizada a análise físico-química de umidade para 

determinação do teor desta na ração humana. RESULTADOS: A análise dos resultados 

revelou que 88,9% das amostras estavam com altos índices de contaminação por coliformes a 

35ºC, denunciando a ocorrência de falhas no processo de fabrico do produto;  44,3% das 

amostras apresentaram contagens elevadas de coliformes a 45°C, estando bem acima do 

preconizado pela legislação vigente, indicando que estas foram expostas a contaminantes de 

origem fecal. Para aeróbios mesófilos 100% das amostras apresentaram contagens muito 

elevadas destes microrganismos, sugerindo que estas estavam impróprias ao consumo 

humano. Os resultados encontrados para bolores e leveduras também revelaram contagens 

muito elevadas, fazendo sugerir que estes produtos encontram-se impróprios ao consumo 

humano. A análise de umidade mostrou que todas as amostras estavam de acordo com a 

legislação vigente, que é de 11-13%, com teores variando de 5,12% a 8,09%. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que todas as amostras encontravam-se impróprias para o 

consumo humano, devido a suas baixas qualidades microbiológicas, fazendo, também, sugerir 

que a deterioração destes produtos ocorrerá antes do prazo previsto. 
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INTRODUÇÃO: O Brasil é o maior produtor de frutas “in natura” do mundo, porém, por serem 

perecíveis, grande parte dessas sofrem alterações em pouco tempo, dificultando assim sua venda, 

portanto a produção de polpas tornou-se uma importante alternativa para evitar o desperdício.  A polpa 

é um produto não fermentado, não concentrado ou diluído, obtido pela trituração da parte polposa dos 

frutos. Nos últimos anos o consumo de polpas tem aumentado bastante, devido aos hábitos da vida 

moderna e uma constante busca por uma alimentação saudável. OBJETIVO: Avaliar a qualidade 

microbiológica de polpas de frutas congeladas comercializadas na cidade de Picos-PI. MATERIAIS 

E MÉTODOS: Neste trabalho analisou-se 10 sabores de polpas de frutas congeladas, de uma só 

marca, determinando-se o Número Mais Provável de coliformes totais e termotolerantes (NMP/g
–1

) e 

Unidades Formadoras de Colônia de bolores e leveduras (UFC/g
–1

) e verificou-se a adequação das 

mesmas às normas vigentes e estipuladas pela Legislação Brasileira. RESULTADOS: Os resultados 

obtidos para coliformes totais e termotolerantes revelaram que todas as amostras encontravam-se em 

conformidade com o padrão federal em vigor. As mesmas foram analisadas quanto ao crescimento e 

desenvolvimento de bolores e leveduras e indicaram que 90% apresentaram contaminação 

compreendendo o intervalo de < 10 a 2,6 x 10
5
 UFC/ g

–1
. CONCLUSÃO: Mesmo assim, ainda sugeri-

se uma maior fiscalização, treinamento e qualificação dos manipuladores de polpas para melhoria da 

qualidade do produto. 
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Introdução: A expectativa de vida dos idosos aumentou significativamente nas ultimas 

décadas no Brasil, fato que tem aumentado a demanda por serviços de saúde e de assistência 

social. Sabe-se que o envelhecimento saudável depende da soma e do equilíbrio entre saúde 

física e mental, integração social, apoio familiar, independência na vida diária e econômica. 

Nessa fase ocorrem alterações físicas, intelectuais, sociais e fisiológicas do organismo por 

meio de um conjunto de reações que geram perdas adaptativas e deficiências funcionais no 

individuo idoso, que na maioria das vezes torna-se dependente de terceiros ou de adaptações 

para a realização de tarefas diárias básicas. Objetivo: Analisar os níveis de dependência dos 

idosos institucionalizados no Abrigo São José, da cidade de Parnaíba-PI, para a realização das 

atividades de vida diária (AVDs), através da aplicação do Índex de KATZ. Materiais e 

Métodos: Foi aplicado, no dia 29 de março de 2011, o Índex de Independência nas AVDs, 

desenvolvido por Sidney Katz, aos idosos em um abrigo de 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. Os dados foram 

coletados diretamente com os idosos e, mediante impossibilidade, as informações foram 

obtidas com a enfermeira da instituição. Resultados: Foram entrevistados 26 idosos, dentre 

eles 17 eram homens com média de idade de 74,76 anos e 9 eram mulheres com média de 

80,55 anos. Na análise dos resultados foi observado como estatísticas significantes a 

independência do banho (73,07%), independência do vestuário (76,92%), independência em 

relação à higiene pessoal (80,76%) e possui transferência independente (84,61%). Conclusão: 

Tendo em vista que o processo do envelhecimento acarreta modificações anatomo-

fisiológicas, os quais implicam desequilíbrios entre ganhos e perdas funcionais, neste estudo 

não houve alterações significativas no padrão funcional em relação às atividades realizadas 

pelos idosos. Conforme verificado em outros estudos, a baixa prevalência de dependência 

nesses idosos pode ser explicada pela natureza das tarefas executadas no Índex de Katz, pois 

correspondem às funções mais elementares no que diz respeito à sobrevivência do indivíduo. 

Neste contexto é necessário manter a atividade laboral evitando agravos dos efeitos negativos 

que se manifestam com o passar dos anos. 
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INTRODUÇÃO - Alimentos contaminados são nocivos à saúde das pessoas que os 

consomem, provocando diversas enfermidades. Admite-se que doenças oriundas de alimentos 

contaminados é, provavelmente, o maior problema de saúde no mundo contemporâneo. Os 

principais problemas são conseqüências do reaquecimento e refrigeração inadequados e da 

preparação de alimentos com muita antecedência, aumentando o tempo de espera. Nesse 

contexto, uma alimentação saudável preconiza a ingestão de alimentos com adequado 

controle higiênico-sanitário uma vez que a contaminação dos produtos pode provocar sérios 

danos à saúde, como as toxinfecções alimentares. A percepção destes ambientes alimentares 

permite detectar os elementos facilitadores e dificultadores para execução de atividades em 

segurança alimentar. OBJETIVOS - Analisar as condições higiênico-sanitárias de 

restaurantes do tipo self-servise, verificar as práticas de higiene pessoal dos manipuladores, e 

identificar a existência e a adequação de equipamentos de proteção individual (EPI‟s) em um 

shopping center de Teresina-PI. METODOLOGIA - Estudo de campo, descritivo, a ser 

realizado no Teresina Shopping, pelo grande fluxo de pessoas na praça de alimentação, os 

sujeitos da pesquisa serão os funcionários da limpeza, os manipuladores e os proprietários ou 

dirigentes dos restaurantes escolhidos aleatoriamente. A obtenção dos dados será a partir da 

observação in loco dos aspectos mencionados, auxiliada por um check list, adaptado a partir 

do modelo da ANVISA. Os dados serão tabulados e analisados estatisticamente através do 

Programa EPI-INFO 6.04b e Software Microsoft Excell 2007. RESULTADOS 

ESPERADOS – Traçar um perfil das condições higiênico-sanitárias dos restaurantes, na 

perspectiva de contribuir para a prevenção de toxinfecções alimentares. 
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE QUATRO 

UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PIAUÍ 
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INTRODUÇÃO: O ambiente escolar é um local de formação de hábitos alimentares 

saudáveis, além de ser um espaço de valorização da cultura alimentar, propiciando as crianças 

e jovens optarem por escolhas alimentares mais adequadas. OBJETIVOS: O objetivo do 

trabalho foi avaliar as condições higiênico-sanitárias das cantinas de acordo com a RDC nº 

216/04 da ANVISA e orientar as merendeiras para produção de refeições saudáveis. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Foram avaliadas 4 escolas do estado do Piauí sendo uma na 

cidade de Dom Expedito Lopes, uma na cidade de Ipiranga do Piauí e duas escolas na cidade 

de Picos. O estudo dividiu-se em duas etapas. A primeira etapa deu-se a partir da observação 

do espaço físico das escolas e posteriormente coleta de dados através de check-list e registro 

visual. Na segunda etapa foram realizadas oficinas para as merendeiras, com distribuição de 

toucas descartáveis e cartilhas sobre boas práticas de manipulação de alimentos, segundo 

normas da ANVISA (2004). RESULTADOS: Observou-se que as principais não 

conformidades segundo a RDC nº 216/04 da ANVISA foram: ausência de uniformes e 

sapatos adequados para os manipuladores; inadequação da estrutura física que não 

apresentava telas milimétricas na dispensa facilitando a entrada de insetos e roedores; falta de 

utensílios adequados o que dificultava a higienização e das quatro escolas avaliadas três não 

possuíam revestimentos nos tetos das cozinhas. Em relação às oficinas ministradas para as 

merendeiras constatou-se que houve uma boa aceitação por parte das mesmas, pois foram 

verificadas modificações como retirada de adornos, uso de avental e touca ao manipular os 

alimentos e lavagem correta das mãos. CONCLUSÕES: Foi possível perceber a necessidade 

de programas de Educação Nutricional envolvendo a escola, os alunos, as merendeiras e o 

acompanhamento constante da nutricionista para, assim, concretizar os hábitos alimentares 

saudáveis, melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças. 
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE RESTAURANTES 

DO TIPO SELF-SERVICE DO CENTRO DE PICOS-PI 
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INTRODUÇÃO: Os restaurantes do tipo self-service vêm crescendo diariamente e virando 

rotina na vida dos consumidores que buscam uma alimentação rápida, prática e econômica. 

Dentre os vários aspectos relativos à crescente procura pelos serviços de refeição fora do lar, a 

qualidade sanitária dos produtos oferecidos configura questão fundamental, principalmente 

considerando a amplitude do público atendido. OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo 

avaliar as condições higiênico-sanitárias de restaurantes do tipo self-service de Picos - PI. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Para tanto, durante o mês de setembro de 2010, foram 

realizadas visitas aos estabelecimentos, para aplicação de uma lista de verificação de Boas 

Práticas de Fabricação (BPF), com 182 itens, baseados na RDC 216/2004 e RDC 275/2002. A 

inclusão dos estabelecimentos deu-se utilizando critérios como a localização na região central 

da cidade e o consentimento dos proprietários, mediante assinatura do termo de autorização 

do fiel depositário. Durante a coleta de dados, os itens foram avaliados como conforme (C), 

quando o estabelecimento atendeu aos itens observados; não conforme (NC), quando não 

foram atendidos os itens observados e não aplicável (NA), quando os itens observados não 

condiziam com o tipo de estabelecimento. Após avaliação dos dados coletados, cada 

estabelecimento foi classificado em grupos, de acordo com a pontuação obtida no 

atendimento aos itens avaliados, sendo pertencente ao grupo 1 aqueles que atenderam de 76 a 

100% dos itens; grupo 2 de 51 a 75% e grupo 3 de 0 a 50%. RESULTADOS: Nenhum dos 

quatro estabelecimentos conseguiu alcançar o percentual acima dos 76%, o que os 

classificaria no grupo 1. 50% dos restaurantes visitados foram classificados no Grupo 2 e 50% 

no grupo 3. CONCLUSÃO: Pode-se concluir, portanto, que o panorama higiênico-sanitário 

observado nos estabelecimentos avaliados foi insatisfatório, sendo necessária a definição de 

estratégias de intervenção por parte das autoridades sanitárias locais. 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UM 

HOSPITAL PÚBLICO SOBRE INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA 
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INTRODUÇÃO: Quando dois ou mais fármacos são administrados simultaneamente há 

aumento da probabilidade de ocorrer interações entre os medicamentos administrados ou 

perda das propriedades dos fármacos, em conseqüência de tais interações. Considerando que a 

equipe de enfermagem é responsável pelo preparo e administração de medicamentos torna-se 

necessário que os membros da equipe tenham conhecimento sobre interações 

medicamentosas. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de profissionais de enfermagem de 

um hospital público de Floriano-PI sobre interações medicamentosas. METODOLOGIA: 

Pesquisa quantitativa descritiva utilizando questionários com perguntas abertas e fechadas 

sobre condições socioeconômicas e conhecimento sobre interações medicamentos. A 

população do estudo é formada por 30 enfermeiros, 78 técnicos e 68 auxiliares de 

enfermagem. A amostra utilizada no estudo foi constituída por 50% dos membros da equipe 

de enfermagem da unidade de saúde pesquisada, selecionados de forma aleatória. O estudo foi 

aprovado pela comissão de ética da Faculdade de Ensino Superior de Floriano – FAESF. 

RESULTADOS: Observou-se que a maioria dos entrevistados era do gênero feminino, sendo 

que mais de mais de um terço dos sujeitos do estudo referiu ter 5-10 anos de tempo de atuação 

profissional. A maior parte dos membros da equipe de enfermagem referiu não ter 

conhecimento sobre interações medicamentosas, segundo eles por deficiência na matriz 

curricular no curso de formação profissional e pela falta de educação continuada por parte dos 

órgãos competentes. Entre as combinações de medicamentos referidas pelos membros da 

equipe de enfermagem pesquisada como interação medicamentosa, a mais citada foi plasil 

com dipirona. Contudo, tal combinação não constitui interação medicamentosa. 

CONCLUSÃO: A equipe de enfermagem avaliada tem conhecimentos insuficientes sobre 

interação medicamentosa.  
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE FITOTERÁPICOS PELOS MORADORES 

DA VILA MOCAMBINHO, TERESINA – PI 
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INTRODUÇÃO: A palavra Fitoterapia é formada por dois radicais gregos: fito vem de 

phyton, que significa planta, e terapia, que significa tratamento; portanto fitoterapia é o 

tratamento em que se utilizam plantas medicinais. A utilização de medicamentos à base de 

extratos vegetais no tratamento de diversos tipos de patologias é uma atividade comum em 

nossa população. Folhas, cascas e flores de plantas em geral são utilizadas na medicina 

popular para os mais diversos tipos de patologias. Comparado aos alopáticos, trata-se de um 

tratamento mais acessível financeiramente e com menos efeitos colaterais à população. 

OBJETIVO: Traçar um perfil do consumo de plantas medicinais pela população da Vila 

Mocambinho, zona norte da capital Teresina (PI). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

descritivo e analítico. A coleta de dados deu-se através de entrevistas com roteiros 

previamente estabelecidos, abordando questões sobre diversos aspectos relacionados consumo 

de fitoterápicos. Foram entrevistadas 100 pessoas, cujo critério básico de escolha foi a faixa 

etária e a classe social. A pesquisa foi realizada em setembro de 2010. RESULTADOS: A 

maior parte dos entrevistados (30%) tinham entre 21 e 30 anos. Observou-se que 60% dos 

indivíduos entrevistados afirmaram cultivar em suas residências alguma planta medicinal; os 

fitoterápicos mais consumidos são erva-cidreira e o boldo (27%), seguido do mastruz (15%); 

a herança do hábito de uso de plantas medicinais entre aqueles que o fazem é resultado dos 

hábitos dos próprios pais (71%); os motivos que levam ao uso desses medicamentos variaram 

entre a preferência por ser um medicamento natural, por não apresentar gastos financeiros e 

amenizar mais rápido os sintomas, sendo que o principal deles é o último, com 37% das 

opiniões dos entrevistados. CONCLUSÃO: A pesquisa demonstrou que a população alvo da 

pesquisa, em sua maior parte, não prestigia o uso de plantas medicinais no tratamento de 

patologias. No entanto, aqueles que o fazem, justificam o seu uso por amenizar o problema de 

forma mais rápida que os remédios alopáticos. A preferência por estes se dá por vários 

motivos, mas o que chama a atenção é a falta de conhecimento acerca dos recursos naturais 

para o tratamento de suas enfermidades, o que sem dúvida impede a sua aceitação. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS MENORES DE CINCO 

ANOS ACOMPANHADAS PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL–SISVAN EM UM  MUNICÍPIO DO  ESTADO DO PIAUÍ 
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INTRODUÇÃO: A antropometria é amplamente utilizada para avaliação nutricional, 

objetivando caracterizar o estado nutricional de indivíduos e de grupos populacionais. Sua 

utilização pelo sistema de vigilância alimentar e nutricional está, principalmente voltada para 

avaliação de crianças que freqüentam os serviços de saúde. OBJETIVOS: Este estudo tem 

como objetivo avaliar o estado nutricional de crianças menores de cinco anos acompanhadas 

pelo SISVAN no município de Campo Maior, Piauí. MÉTODOS: Foram estudadas 1368 

crianças para o índice peso/idade e 1296 crianças para estatura/idade no período entre 2006 e 

2008. Para avaliar o estado nutricional, foram utilizados parâmetros da OMS (2006) para os 

índices avaliados. RESULTADOS: Verificou-se maior prevalência de crianças eutróficas 

com mais de 80% para o índice P/I. O peso muito baixo para a idade cresceu em 0,8%, 

enquanto o peso baixo para a idade oscilou entre 5,2% e 8,0%. O peso elevado cresceu de 

3,4% (2007) para 5,9% (2008). O índice A/I mostrou predominância de estatura adequada 

para idade, porém ainda apresenta alta prevalência de baixa estatura, com 7,8% em 2008. 

CONCLUSÃO: As crianças avaliadas apresentaram em sua maioria adequação do perfil 

antropométrico para os dois índices, o que não invalida a continuidade da Vigilância 

Nutricional. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS ACADÊMICOS DE DIREITO DE 

UMA FACULDADE PARTICULAR EM PARNAÍBA-PI 
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INTRODUÇÃO: A prevalência de sobrepeso e obesidade vem aumentando rapidamente no 

mundo, sendo considerado um importante problema de saúde publica, tanto para países 

desenvolvidos como em desenvolvimento, contribuindo de forma importante para a carga de 

doenças crônicas e incapacidades. OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional e os hábitos 

alimentares dos estudantes ingressantes do curso de Direito da FAP (Faculdade Piauiense), 

campus Parnaíba. MATERIAIS E MÉTODOS: Este trabalho se caracteriza como uma 

pesquisa descritiva e quantitativa, realizada entre os meses de outubro e Novembro de 2009. 

A amostra foi composta por 20 alunos do I bloco do curso de Direito, sendo 50% do sexo 

masculino e 50% do sexo feminino. Foi aplicado uma freqüência de consumo alimentar 

(QFA) com 11 perguntas objetivas, bem como, aferidos o peso, estatura e circunferência da 

cintura. RESULTADOS: Observou-se baixo consumo de frutas (60%) e hortaliças (65%), 

consumo freqüente de produtos industrializados (75%), consumo de carnes sem retirar a 

gordura aparente ou pele do frango (45%) e consumo insuficiente de leite e derivados (45%). 

Através do IMC observou-se que 50% dos estudantes do sexo masculino estavam no 

sobrepeso, 20% com obesidade grau I e 30% eutróficos. No sexo feminino, 60% estavam 

eutróficas, 30% no sobrepeso e 10% com obesidade grau I. De acordo com a CC, no sexo 

masculino, 70% estavam fora de risco para complicações metabólicas associadas à obesidade, 

20% estavam em risco elevado e 10% em risco muito elevado. No sexo feminino, 40% 

estavam fora de risco para complicações metabólicas associadas à obesidade, 40% estavam 

em risco elevado e 20% em risco muito elevado. Além disso apenas 40% praticava atividade 

física regularmente. CONCLUSÃO: Podemos concluir que os estudantes analisados no 

presente estudo não apresentam um estilo de vida saudável, o que os coloca em situação de 

risco para o desenvolvimento de vários agravos a saúde, especialmente de doenças crônico 

degenerativas. Diante disso, é necessário o desenvolvimento de programas que incentivem a 

prática regular de atividade física e uma alimentação adequada nessa população. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL SOCIAL DE USUÁRIOS DA FARMÁCIA DE 

MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE TERESINA – PI. 
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INTRODUÇÃO: Os medicamentos excepcionais, de alto custo, de dispensação em caráter 

excepcional são conceituados na terminologia da Política Nacional de Medicamentos, como 

aqueles “utilizados em doenças raras, geralmente de custo elevado, cuja dispensação atende a 

casos específicos”. A própria qualificação de “excepcional”, em verdade, revela que o 

medicamento é aquele que constitui exceção, envolvendo doenças que, embora nem sempre 

raras, atingem um número reduzido da população. A produção é pequena por serem de 

utilização menos freqüente, o que, enfim, eleva o custo e as despesas com o tratamento 

respectivo. OBJETIVO: Avaliar o perfil dos usuários desses medicamentos e/ou das pessoas 

que são responsáveis pelo recebimento dos mesmos. MATERIAL E MÉTODOS: Foram 

realizadas entrevistas com questionário padronizado, no período de Abril a Maio de 2009, 

contendo questões objetivas e subjetivas, visando perceber qual era o perfil dos 

freqüentadores do órgão responsável pela distribuição na cidade de Teresina - PI. 

RESULTADOS: Pôde-se observar que há predominância de usuários do sexo feminino e que 

a maioria é proveniente da cidade de Teresina. No caso de outras pessoas responsáveis pelo 

recebimento a maioria é filho do usuário. Outro fator interessante é que grande parte dos 

entrevistados teve conhecimento do programa através de orientação médica. Além disso, 

verificou-se também que mais de um terço dos usuários desconhecem o nome dos 

medicamentos que consomem. CONCLUSÃO: Através do trabalho realizado pôde-se traçar 

o perfil social dos usuários e/ou responsáveis pelos mesmos e compreender a importância do 

profissional farmacêutico para o funcionamento do programa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Medicamentos excepcionais, Assistência Farmacêutica, Perfil de 

usuários. 
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE INDEPENDÊNCIA PARA DESEMPENHO DAS 

AVDS DE HANSENIANOS RESIDENTES EM UM ABRIGO POR MEIO DO ÍNDICE 
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INTRODUÇÃO: A hanseníase constitui-se como uma patologia endêmica no Brasil e de 

grave problema de saúde pública, pelas incapacidades geradas nos indivíduos acometidos e 

por apresentar-se em diferentes regiões dificultando o seu controle epidemiológico. Esta 

doença é de alto potencial lesivo chegando a produzir deformidades e incapacidades físicas. 

Estas, por sua vez, além de impedirem que o indivíduo possa trabalhar, estigmatizam-no e são 

responsáveis por sua marginalização social. Apesar ser uma patologia de cura comprovada, 

quando não diagnosticada e tratada precocemente, pode evoluir com diferentes tipos e graus 

de incapacidades físicas podendo acarretar em perda da independência funcional. 

OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a independência dos pacientes 

com hanseníase que residem no Hospital Colônia na cidade de Parnaíba – PI, por meio do 

índice de Katz. MATERIAS E MÉTODOS: Foram avaliados 27 hansenianos residentes no 

hospital em questão, 23 homens e 4 mulheres, com faixa etária de 24 a 70 anos. Para análise 

dos níveis de independência foi aplicado um formulário de avaliação, a Escala de Katz, consta 

de 6 itens que medem o desempenho do indivíduo nas atividades de autocuidado, os quais 

obedecem a uma hierarquia de complexidade, da seguinte forma: alimentação, controle de 

esfíncteres, transferência, higiene pessoal, capacidade para se vestir e tomar banho. 

Participaram do estudo todos os indivíduos que viviam no abrigo e os critérios de exclusão 

foram os sujeitos que não estivessem cadastrados como residente na instituição estudada. 

RESULTADOS: Quanto á distribuição em faixas etárias, 80% possuía entre 40 a 70 anos, 

15% possuía idade inferior a 40 anos e outros 5% não sabiam que idade tinha. No que se 

despeito aos níveis de independência funcional, verificou-se cerca de 70% dos indivíduos 

estudados eram independentes nas suas atividades.e 72% deles não praticam nenhuma 

atividade física. CONCLUSÃO: Apesar da incapacidade adquirida consequente a hanseníase 

os níveis de dependência dos indivíduos estudados são satisfatórios. Sendo válido ressaltar 

que cerca de 30% dos hansenianos estudados não possuem capacidade funcional de realizar 

suas AVDs, dados estes preocupantes. 
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AVALIAÇÃO DOS NÚMEROS DE CASOS DE DISTURBIOS DIARRÉICOS 

NOTIFICADOS NO PERÍODO JANEIRO A MAIO DE 2011 EM UMA UNIDADE DE 

SAÚDE DE MÉDIO PORTE NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI 
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e-mail: juliete_brito@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As doenças diarréicas constituem um importante problema de saúde 

pública, nos países subdesenvolvidos cerca de dois milhões de crianças morrem a cada ano 

vítimas deste acometimento. As complicações geralmente são decorrentes da desidratação e 

desequilíbrio hidroeletrolítico sendo as maiores vítimas crianças com menos de cinco anos de 

idade. A doença é a segunda causa de consulta médica no país e está associada principalmente 

com o período chuvoso. As infecções intestinais não fazem parte das doenças de notificação 

compulsória nacional tornando os números deste acometimento ainda pouco conhecidos. 

OBJETIVO: O estudo tem como objetivo demonstrar os casos notificados de infecções 

intestinais na cidade de Parnaíba–PI no período de janeiro a maio de 2011 em uma unidade de 

saúde de médio porte situada no município referido. MATERIAS E MÉTODOS: O 

levantamento de dados se deu através de uma visita a instituição pesquisada, onde foi coletada 

a incidência acerca das infecções intestinais no período de janeiro a maio de 2011. Analisou-

se os registros deste distúrbio intestinal, de acordo com o mês e faixa etária, os mesmos foram 

expressos em gráficos pelo programa Microsoft Excel 2010. RESULTADOS: No período 

referente ao estudo foram registrados 1.1 68 casos deste distúrbio, os três primeiros meses do 

ano apresentaram médias mais altas com 25,17%, 38% e 16,18 % respectivamente. A 

distribuição da doença por faixas etárias manteve se estável com maiores índices em crianças 

de 10 anos ou mais. CONCLUSÃO: As infecções intestinais constitui um importante fator de 

internações na cidade de Parnaíba–PI, acometendo principalmente crianças na faixa etária de 

10 anos ou mais, sendo que janeiro,fevereiro e março,foram os meses com maior incidência 

desta infecção, mantendo uma relação com o período chuvoso. Faz-se necessário uma melhor 

atenção das políticas públicas de saúde voltadas ao problema a fim de minimizar os agravos 

provocados pela doença. 
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AVALIAÇÃO FAMILIAR NO CONTEXTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA SEGUINDO O MODELO CALGARY DE AVALIAÇÃO FAMILIAR. 

 

Ana Eduarda de Melo Queiroz¹, Kellyanne Abreu Silva¹, Samara de Alcântara Brito¹, 
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INTRODUÇÃO: O programa Saúde da Família enfoca a atenção básica voltada à 

comunidade. Nesse contexto, a enfermagem tem implantado e desenvolvido políticas e 

programas de saúde, para isso o Enfermeiro tem que ter conhecimentos interdisciplinares, 

atuar com outros profissionais e ter competências e habilidades exclusivas da profissão. A 

partir da avaliação integral da família, é possível, em parceria com seus integrantes, propor 

intervenções de ajuda. Para a compreensão da família é necessário que a contextualizemos 

através de um paradigma que nos permita entender a sua complexidade e diversidade. 

OBJETIVO: Conhecer a dinâmica de uma família residente do território adscrito pela 

estratégia saúde da família, segundo o modelo Calgary de avaliação familiar. MATERIAS E 

MÉTODOS: Estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. 

Utilizamos como Referencial Teórico o Modelo Calgary de Avaliação Familiar, o qual se 

baseia em um fundamento teórico que envolve não somente o conceito de sistemas, mas 

também cibernética, comunicação e mudança, sendo constituído por três categorias principais: 

estrutural, de desenvolvimento e funcional. Os Sujeitos da Pesquisa foi uma família 

constituída por quatro membros, sendo dois do sexo masculino de 22 anos e o outro com 04 

meses; e dois do sexo feminino, com 43 anos e 20 anos. RESULTADOS: Avaliação 

Estrutural através do Histórico familiar e do Genograma e ecomapa, pode–se conhecer a 

estrutura familiar. Avaliação de desenvolvimento refere-se à transformação progressiva da 

história familiar durante as fases do ciclo de vida; a morte através da Linha da vida de 

Medaline. Avaliação Funcional refere-se ao modo como os indivíduos da família interagem. 

Com o APGAR Familiar pode–se identificar indícios de moderada disfunção familiar sob a 

ótica da pessoa índice do estudo, a qual obteve resultado 05. Avaliação da Sobrecarga dos 

Cuidador (Zarit) nos revelou uma sobrecarga de leve a moderada sob o ponto de vista do 

cuidador. CONCLUSÃO: A avaliação familiar respaldada pelo Modelo Calgary adotado 

neste estudo permitiu realizar a família como um todo, levantando os principais aspectos de 

sua estrutura, desenvolvimento e funcionamento. Sabe-se que um dos grandes potenciais de 

trabalho no cenário da Estratégia Saúde da Família é a sua capacidade de oferecer suporte e 

de fortalecer as famílias para lidarem com situações críticas de forma a minimizar a 

sobrecarga e o sofrimento de seus membros. 
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AVALIAÇÃO FARMACOEPIDEMIOLÓGICA DAS GESTANTES 

ACOMPANHADAS NO PRÉ-NATAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI. 
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INTRODUÇÃO: Pesquisas demonstram que o uso de medicamento durante a gestação tem sido 

uma prática comum. Diante disso, há necessidade de medidas de intervenção que objetivam a 

promoção do uso racional dos medicamentos associado a uma correta avaliação de risco-

benefício. OBJETIVOS: Investigar a condição socioeconômica das gestantes e identificar os 

principais fármacos utilizados. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo do tipo exploratório descritivo 

em abordagem quantitativa, com a amostra de 40 gestantes. Durante a entrevista foi 

preenchido um questionário com perguntas claras e objetivas, no intuito de registrar as 

seguintes informações: idade, cor da pele auto referida, escolaridade, situação conjugal, 

ocupação, renda familiar, medicamentos prescritos e utilizados de forma auto referida. Todas 

as entrevistadas aceitaram participar de forma voluntária e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS: Dentre as entrevistadas, 38 (95%) relataram 

fazer uso de pelo menos um fármaco durante a gravidez, sendo 34 (89%) com prescrição 

médica e 4 (11%) sem prescrição. Dos fármacos mais utilizados pelas pacientes, o mais 

utilizado foi o ácido fólico (34%). Quanto à automedicação, o de maior frequência foi o 

paracetamol com 36%. Com relação à idade, 52% tinham entre 21 a 30 anos, 55% auto 

referiram ser da cor parda e 55% eram casadas. Relataram possuir ensino médio completo, 

33%, e 62% tinham renda mensal familiar de 1 a 2 salários mínimos. CONCLUSÃO: Segundo o 

estudo, o perfil das gestantes é de mulheres jovens, pardas, casadas, com renda familiar baixa 

e com escolaridade média. A maioria faz uso de medicamentos com prescrição médica e parte 

delas relata utilizá-los sem prescrição médica. 
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS, QUE ESTUDAM NO 

INFANTIL V DA ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, EM SOBRAL-CE 
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INTRODUÇÃO: A importância de avaliar o estado nutricional de crianças tem sua 

relevância por essa fase da vida ser marcada pelo crescimento e desenvolvimento dos ossos, 

músculos e sangue, necessitando de mais demandas nutricionais em proporção a seu peso do 

que os adultos. A avaliação nutricional é a interpretação dos dados referentes à ingestão e a 

utilização dos nutrientes pelo indivíduo (SOARES, 2002). OBJETIVOS: Analisar o estado 

nutricional de crianças com idade de 4 a 6 anos, estudantes do Infantil V da Escola Maria do 

Carmo Andrade de Ensino Fundamental e Educação Infantil, localizada no bairro Pedrinhas, 

Sobral-CE. METODOLOGIA: Estudo do tipo descritivo-exploratório com abordagem 

qualitativa. Participaram da pesquisa 20 crianças em idade de 4 a 6 anos, estudantes do 

Infantil V da Escola Maria do Carmo Andrade de Ensino Fundamental e Educação Infantil, 

localizada no bairro Pedrinhas, Sobral-CE. A coleta ocorreu nos dias 17 e 18 de junho de 

2009, tendo como instrumento um questionário sobre sua alimentação diária e uma tabela do 

qual constavam os itens: sujeito, sexo, idade, peso e altura. As crianças foram pesadas em 

uma balança antropométrica e para averiguar sua altura foi utilizada uma fita métrica. 

RESULTADOS: Constatou-se que havia crianças com peso abaixo (desnutrição) e peso 

acima (obesidade) do ideal. Havia crianças com estatura acima do ideal relacionada com a 

idade. O baixo peso observado reflete uma alimentação carente de alguns nutrientes de que o 

corpo necessita para satisfazer suas necessidades energéticas e nutritivas. O peso acima do 

normal deve-se a fatores diversos, tais como: genéticos, história familiar de obesidade, 

alimentares, alimentação em excesso e não balanceada e a atividade física, não praticar 

exercícios, tendo uma vida sedentária CONCLUSÃO: Parte das crianças estudadas 

apresentou peso acima do ideal, possuindo risco de obesidade infantil. E outras apresentaram 

peso abaixo do ideal evidenciando desnutrição, deixando-as vulneráveis a outras doenças. 

Assim, é necessário que ocorra uma ação-eixo da atenção integral à saúde da criança, como o 

acompanhamento nutricional nas escolas para que os alunos tenham bons desenvolvimentos 

físicos, tendo como consequência melhor rendimento escolar e prevenção de problemas de 

saúde.  
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PRÉ-ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE 

ENSINO DE SOBRAL-CE (2005/2010) 
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INTRODUÇÃO: Os distúrbios nutricionais têm-se destacado como uma das causas de 

doenças mais prevalentes na atualidade. Está ocorrendo, hoje, um processo de transição 

nutricional, com uma tendência mundial apontando para a redução da prevalência da 

desnutrição infantil e o aumento da prevalência da obesidade, podendo ser explicada pela 

alteração no estilo de vida e nos hábitos alimentares ocorridos nos últimos anos. OBJETIVO: 

Avaliar o estado nutricional de pré-escolares da rede pública de ensino da cidade de Sobral-

CE, e analisar as alterações nas taxas de baixo peso, sobrepeso e obesidade no período de 5 

anos (2005-2010) .MATERIAIS E MÉTODOS: 1499 crianças entre 2 e 6 anos, escolhidas 

aleatoriamente de 4 escola da rede pública de Sobral, foram pesadas e medidas, conforme 

normas da OMS, em dois momentos, 792 crianças em abril de 2005 e 707 crianças em maio 

de 2010.  Essas crianças foram classificadas em baixo peso, sobrepeso e obesidade de acordo 

com a tabela de percentis de IMC da OMS. Essas taxas foram comparadas nos dois 

momentos. RESULTADOS: A obesidade teve um aumento percentual de  54,03%, mas, 

contrariamente à tendência mundial, foi o baixo peso que apresentou um aumento mais 

expressivo (195,29%). Peso normal  e sobrepeso diminuíram em 8,07% e 37,47%, 

respectivamente.CONCLUSÃO: Houve, portanto, disparidade entre o resultado alcançado e 

o resultado esperado segundo a bibliografia consultada. A justificativa pode estar no fato de as 

crianças analisadas pertencerem à  famílias de baixa renda, logo, com pouco acesso a dietas 

alimentares adequadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lorenafamed@yahoo.com.br


Anais eletrônicos I Congresso Piauiense de Saúde Pública  

 

Parnaíba, 31 de agosto a 03 de setembro de 2011 

119 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM PRÉ-ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PICOS-

PI. 
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INTRODUÇÃO: A alimentação constitui uma das atividades humana mais importante e 

envolve razões biológicas, aspectos econômicos, sociais, científicos, políticos, psicológicos e 

culturais fundamentais na dinâmica da evolução das sociedades. No caso da alimentação 

escolar, argumenta-se que na prática ou como política social tem uma dimensão dialética, 

podendo ser considerada um instrumento de criação de possibilidades de emancipação. A 

oferta da alimentação aos escolares, mesmo que parcialmente, pode contribuir para que 

tenham melhor predisposição para aprender. O período de 1 a 6 anos de idade é marcado por 

grande desenvolvimento e aquisição de habilidades. A criança aprende a andar, correr e se 

torna um ser social. OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo realizar a avaliação 

nutricional e por seguinte o diagnóstico dos alunos segundo a OMS, 2006 e/ou 2007. 

MATERIAL E METODOS: A amostra foi de 237 alunos do período da manhã e da tarde 

com idade de 3 a 6 anos de uma escola municipal localizada em Picos- PI, sendo os seguintes 

dados colhidos de forma direta e não invasiva através da medida de peso e altura relacionando 

com a idade. RESULTADOS: Após realizar a avaliação nutricional e o diagnóstico de todos 

os alunos notou-se uma prevalência geral de eutrofia com 70,8%; das amostras analisadas, 

21,9% estavam com magreza; sobrepeso correspondendo a 6,32%; e 0,84% estavam com 

magreza extrema, sendo que todos esses resultados foram para o índice IMC para idade. 

CONCLUSÃO: Dessa forma, pode-se concluir que se faz necessário uma melhor orientação 

nutricional e conscientização por parte dos pais no que se refere à alimentação destas crianças 

para que elas possam ter um completo desenvolvimento físico, mental, motor e educacional. 
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CADERNETA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 

UMA AÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE. 
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INTRODUÇÃO: O ministério da saúde lançou em 2009 a caderneta de saúde do adolescente 

que tem foco principal à educação em saúde para esta faixa etária tão suscetível à situações de 

risco. Os temas contemplados neste instrumento adotam uma atenção integral levando em 

conta a singularidade da fase da adolescência. Este material deve ser disponibilizado para os 

adolescentes através de sessões educativas para que sirva como apoio para seu cuidado e 

desenvolvimento de suas capacidades. Portanto, o município de Sobral tem adotado esta 

medida para entrega do material. Durante os estágios da disciplina de Saúde Coletiva 

promovidos pelas faculdades INTA, os alunos tiveram a oportunidade de colaborar com este 

momento e perceber a importância de uma aproximação com os adolescentes. OBJETIVO: 

Descrever a experiência vivenciada de acadêmicas de enfermagem referente à ação de 

educação em saúde com adolescentes. METODOLOGIA: A atividade foi desenvolvida em 

uma escola da zona rural da cidade de Sobral-Ce. Para proceder à entrega das cadernetas para 

os 50 alunos, realizamos contato prévio com a escola para o agendamento da data e hora da 

sessão educativa. Utilizamos material audiovisual, abordando os aspectos contidos na 

caderneta, em junho de 2010, sempre contextualizando com o público jovem e tendo como 

apoio o enfermeiro da unidade de saúde. RESULTADOS: O contato com os adolescentes 

proporcionou a identificação da carência de trabalhos de educação em saúde, em especial 

sobre a sexualidade, pois foi o aspecto mais discutido e o que suscitou mais dúvidas, 

despertando o interesse dos profissionais de saúde em adotar de forma contínua momentos de 

educação em saúde com o público jovem. CONCLUSÃO: Constatamos a eficácia da 

educação em saúde, que se refletiu na satisfação dos jovens em sanar suas dúvidas. Esta 

experiência nos possibilitou um aprendizado indispensável de modo que compreendemos a 

necessidade da inserção do profissional de saúde em diferentes âmbitos da sociedade em 

busca da promoção da saúde.  
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CAMINHADA: MOTIVAÇÃO E BENEFÍCIOS PERCEBIDOS POR PRATICANTES   
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INTRODUÇÃO: A caminhada caracteriza-se por ser uma atividade simples, segura e capaz 

de gerar bem-estar.  Além disso, não requer equipamento especial, pode ser praticada em 

quase todos os lugares, exige pouco das articulações e trabalha os principais grupos 

musculares. A cada dia cresce o número de pessoas com hábitos positivos e saudáveis que 

buscam, através da atividade física, prevenir doenças e obter uma melhor qualidade de vida. A 

caminhada vem se tornando uma grande aliada dessa população na procura incessante por 

uma vida mais saudável. OBJETIVOS: Verificar a motivação para caminhar e a percepção 

dos benefícios alcançados através de sua prática por indivíduos que fazem caminhada em uma 

avenida de Teresina-PI. MÉTODOS: Estudo de caráter transversal em que participaram 157 

sujeitos de ambos os sexos que praticam caminhada em uma avenida com intenso movimento 

desta modalidade. A coleta de dados foi realizada no mês de maio de 2009, durante sete dias, 

nos dois turnos com maior fluxo de praticantes (pré-matutino e vespertino). Optou-se pela 

amostragem acidental em que os indivíduos foram abordados casualmente ao início ou ao 

final de suas atividades e convidados a responder um formulário semiestrututurado com vistas 

à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a resolução 

196/96.  RESULTADOS: Aproximadamente um em cada quatro homens entrevistados 

(23,1%), referiram como principal motivo que os levaram à pratica da caminhada a busca pelo 

bem-estar, e 18% das mulheres relataram o alcance de condicionamento físico como principal 

motivação. No que diz respeito aos benefícios percebidos com esta prática, 26% dos homens 

referiram a melhoria da estética e da auto-imagem e 30% das mulheres perceberam aumento 

da sensação de bem-estar. CONCLUSÃO: As motivações para a busca da prática da 

caminhada são dicotômicas entre os sexos, assim como a percepção dos benefícios. O sexo 

masculino busca uma melhoria da sensação de bem-estar, e o principal benefício encontrado 

foi o estético. Por outro lado, o sexo feminino tem por motivação a melhora do aspecto físico, 

porém o principal benefício percebido foi o aumento da sensação de bem-estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thatymaranhao@hotmail.com


Anais eletrônicos I Congresso Piauiense de Saúde Pública  

 

Parnaíba, 31 de agosto a 03 de setembro de 2011 

122 

CANDIDÍASE VULVOVAGINAL EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 

ATENDIDAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FLORIANO-PI NO BIÊNIO 

2007-2008 

 

Joaquim Guerra de Oliveira Neto
1
, Dilma Aurélia de Carvalho

1
, Guilherme Guarino de Moura 

Sá
1
, Jandro Góes de Freitas

1
, Adelzira Rodrigues Cardoso

2
, Mychelangela de Assis Brito

3
, 

Maria do Carmo de Carvalho e Martins
1,4

 

 
1
Faculdade de Ensino Superior de Floriano/FAESF; 

2
Universidade Estadual do Piauí/UESPI, 

Floriano-PI; 
3
UFPI-CAFS; 

4
Depto Biofísica e Fisiologia/UFPI. 

 

e-mail: kim_guerra@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A candidíase vulvovaginal é apontada como a causa mais comum de 

infecções na mucosa do trato genital feminino e, embora normalmente não represente ameaça 

à vida, é muito freqüente em mulheres na idade fértil. OBJETIVO: Identificar número de 

casos de candidíase vulvovaginal em mulheres em idade fértil atendidas em unidades básicas 

de saúde da zona urbana da cidade de Floriano-PI no período de 2007 a 2008. 

METODOLOGIA: Pesquisa quantitativa, descritiva e retrospectiva utilizando como fonte de 

coleta de dados livros de registro e ficha geral das pacientes que fizeram citologia oncótica no 

período de interesse para o estudo. A amostra foi constituída por 9 UBS pois, embora existam 

17 unidades básicas de saúde (UBS) na cidade,  foram excluídas 06 por não realizarem 

citologia oncótica, e 02 por não registrarem os resultados no livro de controle de citologia. O 

estudo foi aprovado pela comissão de ética da Faculdade de Ensino Superior de Floriano – 

FAESF. RESULTADOS: Foram realizados 1397 exames de colpocitologia oncótica em 

mulheres em idade fértil (15 aos 45 anos) nos anos de 2007 e 2008, sendo 247 no ano de 2007 

e 1150 em 2008. Resultados positivos para candidíase vulvovaginal foram encontrados em 11 

exames realizados (4%) no ano de 2007 e em 61 (5%) de 2008.  Em nenhum dos resultados 

dos exames realizados foi identificada a espécie de Cândida encontrada, impossibilitando 

comparações com resultados descritos em outras cidades ou regiões do Brasil, em que embora 

alguns estudos demonstrem que a proporção de candidíase por Cândida albicans corresponda 

a 50-80% dos casos, proporções crescentes de infecções por outras espécies de Cândida têm 

sido relatadas. Quanto às características das portadoras de infecções por Cândida, observou-se 

que a maioria das mulheres com diagnóstico positivo (76,4%) apresentava inferior a 36 anos, 

sendo que cerca de 40% de todos os casos tinham idade até 25 anos, representando 41% dos 

casos identificados em 2008. Mais de 60% das vulvovaginites foram encontradas em 

mulheres casadas. CONCLUSÃO: A proporção de casos de candidíase vulvovaginal no 

período analisado é inferior aos números relativos encontrados em outras cidades do país. 

Contudo, destaca-se a necessidade de maior controle na qualidade dos exames laboratoriais, 

especialmente no sentido de identificar a espécie de Cândida presente no esfregaço vaginal, 

uma vez que existem espécies mais resistentes à terapia antifúngica tópica disponível na rede 

pública de saúde.  
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CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS: NECESSÁRIA PARA QUALIDADE DE 

VIDA 
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INTRODUÇÃO: Após a década de 50, ocorreu uma mudança na pirâmide etária mundial, 

caracterizando um aumento da expectativa de vida e diminuição da natalidade, com 

consequente aumento da população idosa. Isso se efetivou com a grande contribuição da 

evolução das ciências médicas, melhorias na condição sanitária, no trabalho e nas condições 

de moradia. Este estudo justifica-se pela necessidade de mostrar a dimensão do problema de 

saúde deste segmento populacional, alertando os serviços de saúde sobre o tema abordado, 

para melhoria das ações. OBJETIVO: Avaliar a capacidade funcional dos idosos atendidos 

em um PSF. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo exploratório-descritivo, com abordagem 

quantitativa. Avaliamos os participantes do grupo de idosos da Unidade Básica de Saúde 

(UBS), da ESF em Sobral, Ceará. Utilizou-se um instrumento adaptado abrangendo questões 

referentes à capacidade funcional dos idosos, onde foram atribuídos escores de acordo com o 

grau de dependência para a realização de atividades. Contou-se com 10 sujeitos nessa 

pesquisa. RESULTADOS: Com relação às Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD‟s), 

obteve-se pontuação de 67 pontos em higiene matinal e transporte coletivo, 68 em 

alimentação e vestir-se acima da cintura e em controle de esfíncteres e caminhar pequenas 

distâncias apresentou a pontuação máxima de 70 pontos. Tais pontuações configuram um alto 

grau de independência para a realização das atividades. Já em ABVD‟s como tomar 

medicamentos obteve-se 45 pontos, cortar unhas dos pés 50 pontos e uso de escadas soma-se 

56 pontos. Essas atividades foram as que apresentaram uma maior dependência para os idosos 

realizarem. Quanto as Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD‟s), a maior 

dependência esteve relacionada com: limpeza doméstica pesada (50 pontos), uso do telefone 

(47 pontos). As atividades com maior independência foram: limpeza leve com 64 pontos, 

compras obteve-se 61 pontos. CONCLUSÃO: A manutenção da capacidade funcional dos 

idosos é necessária não somente para aumentar a expectativa de vida, mas também para uma 

melhor qualidade de vida. Portanto, a avaliação da capacidade funcional torna-se um desafio 

para a saúde publica e para a capacitação de profissionais de saúde na assistência 

especializada ao idoso, já que subsidiam informações para a prática da promoção da saúde. 
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INTRODUÇÃO A leishmaniose é uma das cinco doenças endêmicas de maior relevância. 

No Brasil, apresenta-se em crescimento, tanto em magnitude como em expansão geográfica, 

observando-se a coexistência de um duplo perfil epidemiológico, expresso pela manutenção 

de casos oriundos dos focos antigos ou de áreas próximas a eles e pelo aparecimento de surtos 

epidêmicos associados a fatores como o acelerado processo de expansão das fronteiras 

agrícolas, a implantação de áreas de garimpos, a construção de estradas e processo de invasão 

na periferia das cidades; sendo assim uma doença negligenciada. Pode apresentar diferentes 

formas, dependendo da espécie de Leishmania envolvida, podendo ser tegumentar (LT) ou 

visceral (LV). OBJETIVO Identificar os aspectos epidemiológicos das pessoas acometidas 

pelos dois tipos de leishmanioses no Brasil por meio de revisão. MATERIAIS E 

MÉTODOS Para coleta de dados, o método utilizado foi levantamento bibliográfico através 

de busca eletrônica de artigos indexados nas bases de dados Scielo, ArXiv, BioMed, Google 

Scholar e MedLine; a partir dos descritores: leishmaniose, Leishmania, epidemiology, Brasil. 

Foram utilizados os critérios de inclusão: periódicos como veículo de publicação; limite de 

tempo entre 1990 e 2011; idiomas em inglês e português. RESULTADOS Foram 

encontrados 16 artigos, publicados entre 1990 e 2010. Registraram-se estudos, na maioria, do 

Norte e Nordeste, sendo três no estado do Piauí sobre LV. Os aspectos epidemiológicos 

comum às leishmanioses são variáveis de sazonalidade (maior número de casos em períodos 

chuvosos), sexo (predominância em homens), escolaridade (baixo nível) e ocupação 

(atividades agrícolas). As faixas etárias mais atingidas pela LT foram de 20-29, 20-39, 15-49 

e 15-25 anos de idade. Houve a prevalência de pessoas pardas, em relação às outras raças. 

Quanto às lesões, a maioria de casos da forma exclusivamente cutânea, onde as partes mais 

atingidas eram septo nasal, membros inferiores e superiores. Dos casos de LV, quanto à idade, 

crianças e adolescentes apresentaram taxas de infecção mais altas, inclusive no Piauí. No 

Piauí, no período de 1971-1979, a leishmaniose visceral apresentava-se como uma endemia e 

a maioria dos casos eram procedentes da capital, Teresina. A maioria dos casos do interior era 

originada do semi-árido do sudeste do Estado. CONCLUSÕES O perfil epidemiológico da 

população acometida pelas leishmanioses é sexo masculino, baixo nível de escolaridade e 

trabalhadores rurais. 
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A HIPERTENSÃO ARTERIAL E O STRESS OXIDATIVO 
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é um importante fator de risco para várias doenças 

cardiovasculares. Atualmente vem surgindo evidências crescentes que mostram uma 

associação entre as espécies reativas de oxigênio e a hipertensão arterial, pois quando há um 

aumento da sua biodisponibilidade podem lesar os diferentes componentes celulares e iniciar 

vários processos patológicos, conduzindo a um estado de stress oxidativo. OBJETIVOS: 

Caracterizar a produção científica referente a hipertensão arterial e stress oxidativo. 

MATERIAL E METODOS: Estudo bibliográfico, realizado mediante a leitura de 

publicações na base de dados SCIELO, no mês de junho de 2011. Utilizou-se os descritores 

hipertensão arterial e stress oxidativo, com limite de ano de 2005 a 2010, encontrando-se 35 

publicações. Foram excluídas teses, dissertações, e as repetidas, resultando em uma amostra 

de 10 estudos. Utilizou-se um instrumento estruturado para a coleta dos dados com 

características de conteúdo. RESULTADOS: Os objetos de estudo das publicações 

abordaram sobre hipertensão arterial e a relação com o stress oxidativo. Os objetivos dos 

estudos visaram identificar e analisar os aspectos relevantes entre hipertensão arterial e stress 

oxidativo e intervir de forma terapêutica na relação stress oxidativo - hipertensão arterial que, 

ao longo dos últimos anos tem vindo a aumentar a consistência acerca de uma relação causal 

entre stress oxidativo, hipertensão arterial e inflamação. Esta evidência assenta na constatação 

de uma forte associação entre hipertensão arterial e stress oxidativo, ao nível dos principais 

órgãos relacionados com esta patologia, ou seja, rim, vasos sanguíneos e cérebro, em quase 

todas as formas de hipertensão arterial, seja ela adquirida ou hereditária. As pesquisas foram 

realizadas em sua maioria em universidades públicas e concentradas nas regiões sul e sudeste. 

CONCLUSÃO: Percebeu-se que o tema vem sendo pesquisado nos últimos anos, no entanto 

há necessidade de mais investimentos científicos, pois as publicações ainda são limitadas. 

Dessa forma irá propiciar o desenvolvimento de terapias efetivas voltadas para redução das 

ações maléficas da hipertensão arterial relacionada ao stress oxidativo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão arterial, Stress oxidativo 
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INTRODUÇÃO: O câncer de colo uterino (CCU) constitui um grave problema de saúde que 

atinge as mulheres em todo o mundo. É uma doença temida pelas mulheres devido ao 

significado emocional que o órgão atingido representa, visto que o útero envolve questões 

inerentes à sexualidade, feminilidade e reprodução. O planejamento de ações no âmbito da 

prevenção do CCU se dá, prioritariamente, por meio do diagnóstico precoce das lesões 

precursoras mediante o teste de Papanicolau e exames colpocitológicos, realizados 

principalmente pelo enfermeiro nas unidades básicas de saúde. OBJETIVOS: Caracterizar a 

produção científica de enfermagem sobre neoplasias do colo do útero quanto aos aspectos 

qualitativos. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo do tipo bibliográfico realizado por meio da 

leitura das publicações contidas na base de dados BDENF, no período de maio a junho de 

2011. Como descritor, foi utilizado o termo neoplasias do colo do útero e limite de ano de 

2005 a 2010, incluindo-se na amostra somente artigos originais. Foram encontradas 36 

publicações, sendo excluídas aquelas que não estavam disponíveis. Ao final, a amostra 

contabilizou 30 estudos. RESULTADOS: A análise possibilitou verificar que a maioria dos 

estudos objetivou avaliar as ações preventivas e assistenciais relacionadas ao câncer do colo 

uterino, como também, analisar a percepção das mulheres em relação ao exame preventivo e 

identificar a freqüência de alterações cérvico-uterinas. Verificou que a dificuldade advinda da 

realidade socioeconômica, em que as clientes estão inseridas, o pouco envolvimento dos 

profissionais de saúde, no tocante às informações básicas, a inexistência de um plano de 

orientações que possa dar subsídios para o autocuidado, além da dificuldade da clientela em 

compreender as informações recebidas, haja vista o baixo nível educacional, repercutem de 

forma negativa na realização e evolução do tratamento pré e pós-cauterização do colo uterino.  

Observou-se a importância do enfermeiro em promover ações que enfatizem a necessidade da 

realização do exame colpocitológico para que haja efetivo impacto sobre a morbimortalidade 

pelo câncer cervical nas unidades primárias de saúde. CONCLUSÃO: É necessário que os 

profissionais sejam sensibilizados, capacitados e orientados quanto à consulta direcionada à 

mulher, enfatizando o compromisso ante o desenvolvimento completo das ações de 

enfermagem segundo as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde para detecção precoce 

do câncer de colo uterino. 
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INTRODUÇÃO: O leite materno oferece todos os nutrientes que a criança necessita até 

completar os seis meses de vida, no entanto verifica-se que a interrupção precoce do 

aleitamento materno exclusivo é frequente na população brasileira. Entre os fatores 

associados a essa prática, destacam-se características sócio-demográficas maternas. Assim, a 

descrição dessas entre as mães de crianças desmamadas precocemente pode ajudar a entender 

porque isso ocorre e dessa forma, criar estratégias para aumentar o tempo médio de 

aleitamento materno exclusivo, auxiliando na promoção da saúde infantil. OBJETIVO: 

Caracterizar sócio-demograficamente mães de crianças desmamadas no primeiro mês de vida, 

residentes na cidade de Picos-PI. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo transversal 

descritivo, realizado com 23 crianças, menores de 6 meses, de ambos os sexos, acompanhadas 

por suas respectivas mães, selecionadas em Unidades Básicas de Saúde, em consulta de 

puericultura. Utilizou-se formulário contendo questões pertinentes à caracterização sócio-

demográfica da mãe, além de dados sobre a alimentação infantil. Foi realizada uma análise 

descritiva dos dados utilizando medidas de tendência central e dispersão, com os resultados 

sendo apresentados em tabelas e gráficos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. RESULTADOS: A média, o desvio padrão e a 

mediana da duração do aleitamento materno exclusivo foram de 8,6; 6,6 e 8 dias, 

respectivamente. As características sócio-demográficas maternas resultaram em uma 

prevalência de mães adultas (91,3%), com mais de um filho (56,5%), que já haviam 

frequentado a escola (100%), embora uma parte representativa não estudasse atualmente 

(87,0%), mas apresentavam o ensino médio completo (34,8%). Muitas afirmaram que não 

trabalhavam atualmente fora de casa (69,6%) e o tipo de parto mais frequente foi o cesariano 

(87,0%). Entre as crianças avaliadas, 69,6% usavam mamadeira para auxiliar a alimentação e 

verificou-se a introdução precoce de água pura (13,0%) e chá (17,4%) na dieta das mesmas. 

CONCLUSÃO: A única característica materna frequentemente associada à dificuldade do 

estabelecimento do aleitamento materno encontrada foi o tipo de parto (cesariano). Apesar de 

não ter sido possível estabelecer associação entre as características maternas e o desmame 

precoce, o estudo demonstrou a necessidade de novas investigações com protocolos 

padronizados e com amostra de representatividade para a população do município. 
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INTRODUÇÃO: Em busca de tratamento de doenças comuns como diabetes e cardiopatias, 

uma nova área tem ganhado destaque no tratamento de doenças crônico-degenerativas: a 

medicina regenerativa. Dentro dos estudos desta área, as células-tronco vêm tendo um 

destaque por conta do potencial de diferenciação em diversos tecidos do próprio corpo. 

Discussões éticas e religiosas surgem acerca da utilização das células-tronco embrionárias, 

porém estas células têm o potencial de diferenciar-se em todos os tecidos do corpo ao 

contrário das células adultas que, geralmente, têm capacidade de se diferenciar em poucos 

tecidos como as da medula óssea. No Brasil, o Superior Tribunal Federal aprovou as 

pesquisas com células-tronco embrionárias obtidas por fertilização in vitro e congeladas há 

mais de três anos (Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005). As células-tronco apresentam uma 

fonte ilimitada de tecido para transplantes. Então, é de fundamental importância para a saúde 

pública a utilização dessas células na regeneração de tecidos e órgãos, uma vez que o 

Ministério da Saúde tem altos gastos com os transplantes de órgãos no Brasil. OBJETIVOS: 

Analisar os estudos bibliográficos sobre a importância das células-tronco no tratamento de 

doenças degenerativas e os avanços em pesquisa no Brasil. MÉTODOS: Procedeu-se a uma 

revisão bibliográfica de artigos do SCIELO sobre estudos com células-tronco no Brasil em 

etiologias degenerativas. RESULTADOS: Desenvolveram-se estudos com modelos de 

camundongos no Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (FIOCRUZ-BA) com a utilização de 

células-tronco da medula óssea no tratamento da miocardiopatia chagásica crônica, havendo 

alguns resultados positivos. Esses resultados mostram a importância em se aprofundar e 

investir em pesquisa para o melhoramento dessas células com finalidade clínica. A medicina 

regenerativa tem ganhado destaque no tratamento de doenças degenerativas, já que as células-

tronco podem ser induzidas a transformar-se em células com funções específicas. Por isso, é 

um objeto de muita especulação, uma esperança para aqueles que esperam nas filas por um 

transplante de órgão. CONCLUSÃO: Através de estudos, fica evidente a importância das 

células-tronco para a utilização clínica no tratamento de doenças degenerativas, dada a sua 

importância como recurso para redução do número de transplante de órgão e por sua 

capacidade regenerativa, o que as torna de fundamental importância para a saúde pública. 
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COBERTURA VACINAL EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE FLORIANO – PI 
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INTRODUÇÃO: A imunização, principalmente através da utilização de vacinas, tem-se 

constituído em ação básica de saúde no controle de doenças transmissíveis. Os profissionais 

de saúde estão constantemente expostos a doenças contagiosas mesmo quando se cumprem 

todas as medidas de precaução e de proteção, uma vez que algumas situações de risco não têm 

como ser totalmente evitadas. Dessa forma, a vacinação torna-se indispensável para a 

proteção do profissional, pois o contato direto com agentes patogênicos, além de expor o 

indivíduo aumentando o risco de contrair doenças, contribui para que ele torne-se uma fonte 

de disseminação de doenças. OBJETIVO: Avaliar a cobertura vacinal em profissionais de 

saúde da rede pública do município de Floriano-PI. METODOLOGIA: O estudo realizado 

foi do tipo descritivo. A coleta de dados foi realizada utilizando questionário estruturado e 

auto-respondido. A amostra foi constituída por 103 profissionais de saúde selecionados de 

maneira aleatória, sendo 48 das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 55 do Hospital Regional 

Tibério Nunes, representando 36,5% da população de profissionais nas referidas unidades de 

saúde. RESULTADOS: Os técnicos de enfermagem apresentaram-se com melhor cobertura 

vacinal (36,5%), e os dentistas mostraram-se com pior cobertura (6,6%). Entre os médicos, a 

melhor cobertura vacinal foi encontrada para vacina contra H1N1 (84,2%), enquanto a pior 

foi para a Dupla/Tríplice viral (21%). Em relação aos enfermeiros, a vacina que apresentou 

melhor cobertura vacinal foi a difteria e Tétano (91%), sendo a vacina contra influenza a que 

apresentou a pior cobertura vacinal entre esses profissionais (50%). Entre os dentistas 

estudados, as melhores coberturas vacinais foram encontradas para H1N1 (100%) e hepatite B 

(63,6%), e a pior para a Dupla/Tríplice Viral (27,2%). Quanto aos técnicos de enfermagem, a 

melhor cobertura vacinal correspondeu à vacina contra hepatite B (84,3%), ficando a pior para 

Dupla/Tríplice Viral (49%).  CONCLUSÃO: A análise dos resultados encontrados 

demonstra que profissionais de saúde não estão adequadamente imunizados, evidenciando a 

necessidade de programas de sensibilização dos mesmos, e elaboração de calendário básico de 

vacinação voltado para estes profissionais. Sugere-se o estabelecimento de normas e políticas 

que afirmem a obrigatoriedade de comprovação de imunização específica para o profissional 

de saúde no desempenho de qualquer atividade em que esteja exposto a doenças 

imunopreveníveis. 
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COMPARAÇÕES ENTRE AS MAIORES CAUSAS DE INTERNAÇÕES 

HOSPITALARES NA REDE PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS PIAUIENSES QUE 

POSSUEM CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
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INTRODUÇÃO: As diferentes regiões do estado do Piauí possuem características sociais, 

culturais e ambientais distintas. Essas diferenças muitas vezes influenciam o processo saúde-

doença e direcionam políticas públicas de promoção da saúde. As universidades brasileiras 

são importantes parceiros dos municípios na promoção de saúde, porém a pesquisa científica 

está freqüentemente associada à área de formação dos professores, o que nem sempre é 

compatível com as carências do município. OBJETIVO: Apontar alguns dos principais 

problemas de saúde pública em diferentes regiões do Piauí, visando o desenvolvimento de 

novas pesquisas voltadas para as necessidades de cada uma. MATERIAIS E MÈTODOS: 

Foram selecionados os municípios onde estão instalados campi da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI): Teresina, Parnaíba, Picos, Bom Jesus e Floriano. Foram realizadas consultas ao 

Sistema de Informações de Agravos de Notificação acerca das causas de internações 

hospitalares na rede pública de cada município. Os dados foram organizados e comparados 

por município e por idade. RESULTADOS: A principal causa de internação nas regiões 

centro-norte e norte piauiense (Teresina e Parnaíba) foram gravidez parto e puerpério, com 

respectivamente 29,8 e 21,2% dos casos. Nas regiões sudeste e sudoeste (Picos, Bom Jesus e 

Floriano) a principal causa foram doenças infecciosas e parasitárias, com respectivamente 

25,6, 24,9 e 22,8% dos casos. Doenças infecciosas e parasitárias são a maior causa de 

internações de crianças até 4 anos de idade em todos os municípios, exceto Teresina e Bom 

Jesus. Também foram a maior causa de internações entre pessoas de 50 a 64 anos em 

Parnaíba. Nos demais municípios, doenças do aparelho circulatório foram a maior causa de 

internações de indivíduos acima de 50 anos. Gravidez, parto e puerpério foram a maior causa 

de internações na faixa etária de 15 a 49 anos em todos os municípios, sendo que em Teresina 

essa faixa etária foi de 10 a 49 anos. CONCLUSÃO: Este trabalho mostra que os municípios 

estudados apresentam semelhanças e diferenças nos desafios à promoção de saúde e reforça a 

necessidade de políticas voltadas para as necessidades de cada região. A pesquisa em doenças 

infecciosas e parasitárias deve ser estimulada dentro dos campi da UFPI, principalmente no 

sudeste e sudoeste do estado. Como perspectiva, pretendemos estender o estudo aos 

municípios pólo das microrregiões piauienses. 
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CONCEPÇÕES E DIFICULDADES DOS DOCENTES DA ESCOLA PÚBLICA 

QUANTO À EDUCAÇÃO SEXUAL 
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INTRODUÇÃO: A escola é um cenário apropriado para o repasse de informações e 

orientações no campo da educação sexual, além de uma ação direta que exerce sobre os 

alunos, indiretamente incentiva a própria família a desempenhar o seu papel. Somando-se as 

instituições que interferem na educação sexual do adolescente encontramos a escola, parte 

essencial do nosso estudo. OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo identificar a prática 

dos professores da rede de ensino público sobre orientação sexual nas salas de aula. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva com 

abordagem quanti - qualitativa cujos dados foram obtidos por meio de um questionário, 

respondido por 29 professores da rede pública de ensino do município de Reriutaba - CE, nos 

meses de março e abril de 2011. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um 

questionário com a primeira parte focando o perfil dos sujeitos do estudo e a segunda parte 

com dados específicos. Para a análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva com base 

nas respostas dadas pelos participantes do estudo em consonância com a Resolução 196/96. 

RESULTADOS: Apesar do tema ser de suma importância, a maioria dos professores 

encontram dificuldades em realizar orientação sexual, a escola muitas vezes não viabiliza 

espaço para essas discussões ou não se dispõe de tempo para o tema ser trabalhado na sala de 

aula. Além disso, há falta de preparação do corpo docente com relação à temática. Dos 29 

professores em estudo 83% nunca participaram de um curso de capacitação e somente 45% 

trabalham em seu planejamento problemas sobre sexualidade propostos pelos PCNs Temas 

Transversais. CONCLUSÕES: Torna-se necessário a implementação de estratégias para se 

trabalhar orientação sexual nas escolas, bem como, capacitar os professores sobre a 

sexualidade nas diversas áreas de conhecimento. A família também tem um papel 

indispensável a respeito do assunto, cabendo a escola continuar esse trabalho.  
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CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS DE CASTANHAS DE CAJU 

(Anacardium occidentale, L.) VENDIDAS POR AMBULANTES NAS RUAS DA 

CIDADE DE TERESINA-PI 
 

Aline Maria Dourado Rodrigues
1
, Melina da Conceição Macêdo da Silva

1
, Aline Marques 

Monte¹, Francisco das Chagas Cardoso Filho¹, Rodrigo Marciel Calvet¹, Verbena Carvalho 

Alves¹, Maria Marlucia Gomes Pereira¹ 

 

1 - Universidade Federal do Piauí - UFPI, Teresina, PI. 

 

e-mail:  

 

INTRODUÇÃO: O cajueiro (Anacardium occidentale, L.), é uma planta que apresenta 

interesse especialmente nutricional e econômico pela qualidade de sua castanha (o verdadeiro 

fruto). Nesse aspecto aparece a preocupação com a segurança alimentar que vem crescendo 

nos últimos anos, gerando uma série de discussões sobre as DTAs (Doenças Transmitidas por 

Alimentos). OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo caracterizar as condições 

higiênicas e sanitárias de castanhas de caju (Anacardium occidentale, L.) vendidas por 

ambulantes nas ruas da cidade de Teresina-PI. MATERIAL E MÉTODOS: Foram coletadas 

19 amostras de castanhas processadas artesanalmente e comercializadas nas ruas de Teresina-

PI. Após a coleta as amostras foram transportadas em recipiente isotérmico para o laboratório 

de Controle Microbiológico de Alimentos do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Processamento 

de Alimentos – NUEPPA do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí. 

As análises realizadas foram o Número Mais Provável de Coliformes a 35ºC e a 45ºC 

(NMP/g), Pesquisa de Salmonella spp e Fungos e Leveduras. RESULTADOS: As amostras 

de castanhas processadas artesanalmente e comercializadas por ambulantes apresentaram 

contagem elevada com valores médios de 1,16X10¹ NMP/g para Coliformes a 35°C e 7 

NMP/g para Coliformes a 45°C e 1,22x10² UFC/g para fungos e leveduras e apresentou 

ausência para Salmonella spp. CONCLUSÃO: As amostras de castanhas de caju 

(Anacardium occidentale, L.) vendidas por ambulantes apresentaram condições higiênicas e 

sanitárias satisfatórias de acordo com a legislação vigente. No entanto, os resultados sugerem 

maior controle e fiscalização das condições higiênicas e sanitárias dos vendedores ambulantes 

que comercializam castanhas de caju, visando eliminar qualquer ocorrência de 

microrganismos patogênicos que possam causar doenças transmitidas por alimentos (DTA‟s). 
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INTRODUÇÃO: As frutas e hortaliças são fontes de vitaminas e minerais, fundamentais 

para a saúde. Tais produtos são freqüentemente comercializados em feiras livres, mercados e 

supermercados, muitas vezes em condições higiênico-sanitárias inadequadas. Desse modo, 

são necessárias várias medidas que assegurem qualidade a esses alimentos, entre as quais 

estão aquelas relacionadas à garantia de ausência de contaminação por microrganismos 

patogênicos. OBJETIVOS:  Este estudo avaliou as condições higiênico-sanitárias de frutas e 

hortaliças comercializadas no mercado público central da cidade de Floriano-PI, por meio da 

investigação da presença de coliformes totais e micro-organismos termotolerantes, 

notadamente E. coli e Salmonella sp.  MATERIAL E MÉTODOS:  Foram coletados 

amostras de 5 alimentos comercializados no mercado, sendo duas amostras para cada um dos 

seguintes alimento:  pimentão, tomate, alface, maçã e melancia. O esfregaço foi realizado com 

swabs estéreis umedecidos em solução salina peptonada a 10%, aplicados sobre a superfície 

do alimento, e mantidos em tubos contendo 10 mL da solução de peptona. Foram transferidas 

alíquotas de 1mL da solução para os seguintes meios de cultura: Soyabean Casein Digest 

Agar (Bactérias totais), MacConkey Agar Medium (Escherichia coli) e Brilliant Green Agar 

Base (Salmonella sp), Green Bile Broth 2% (Coliformes fecais) e Lactose Broth (Detectar 

proliferação das bactérias). Os meios foram incubados em estufa por 48 horas a uma 

temperatura de 34,5°C.  Para análise das placas, foi feita a contagem direta em placas e a 

contagem do Número Mais Provável (NMP). RESULTADOS: Todas as amostras analisadas 

apresentaram contaminação por Salmonela sp. e E.coli. Os alimentos que apresentaram maior 

contaminação para Salmonela foram alface, pimentão e melancia, com números superiores a 

100 colônias por placa. O crescimento de colônias de E. coli foi observado nas placas 

semeadas com amostras de maçã, tomate e melancia. CONCLUSÃO: A presença de 

contaminação microbiológica em todos os alimentos analisados revela a necessidade de 

medidas que assegurem boas condições higiênico-sanitárias aos alimentos comercializados 

em mercados.  
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CONHECIMENTO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOBRE O 

AUTOEXAME DAS MAMAS: IDENTIFICANDO A GÊNESE DAS DEFICIÊNCIAS 
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INTRODUÇÃO: No Brasil, o câncer de mama é o mais incidente em todas as regiões, 

constituindo-se grave problema de saúde pública, onerando os cofres públicos e tendo 

conseqüências graves na qualidade de vida da população. Não existe nenhum método isento 

de falhas como prevenção primária, porém o autoexame das mamas (AEM) tem se mostrado 

importante técnica de prevenção secundária, devendo ser estimulada e orientada pelos 

profissionais de saúde. É importante que ainda enquanto acadêmicos, os profissionais em 

formação tenham conhecimento teórico quanto à realização destas técnicas, de forma a 

minimizar falhas nas intervenções durante a prática profissional. OBJETIVOS: Verificar o 

conhecimento de acadêmicos de enfermagem sobre o autoexame das mamas e caracterizar a 

realização da técnica pelas acadêmicas. MATERIAL E MÉTODOS:Trata-se de estudo 

descritivo de natureza quantitativa realizado em uma instituição de ensino superior da rede 

privada de Fortaleza-CE abordando 69 acadêmicos do 5º semestre de Enfermagem, tendo 

como critério de inclusão terem cursado a disciplina de Saúde Coletiva e estivessem cursando 

a disciplina de Saúde da Mulher.Utilizou-se questionário estruturado com itens sobre 

caracterização sociodemográfica dos participantes e aspectos do conhecimento e realização do 

AEM.  RESULTADOS E DISCUSSÃO: A maioria dos acadêmicos tinha entre 22 a 25 anos 

(33,3%), eram solteiros (70%) e com renda variando de quatro a seis salários mínimos (42%). 

Questionados quanto ao conhecimento sobre a técnica do AEM, 95,7% dos acadêmicos 

respondeu positivamente, porém quando questionadas quanto a freqüência da realização a 

maioria (56,3%) afirmou realizar mensalmente conforme preconizado, contudo 28,1% 

afirmaram realizar apenas anualmente. Quanto ao conhecimento de orientações importantes 

para realização do procedimento, as mais citadas foram: “inspecionar mamas em frente ao 

espelho” e “realizar a palpação em todos os quadrantes mamários” (34,8%) e as menos citadas 

foram: “realização palpação no período pós-menstrual” (13%) e “avaliar simetria da mama” 

(7,4%). CONCLUSÕES: Verificam-se ainda deficiências tanto na realização como quanto ao 

conhecimento apresentado por acadêmicos de Enfermagem sobre o AEM, o que pode 

vislumbrar a gênese da não-realização do exame pelas usuárias de serviços de saúde. 

Questões importantes na formação dos profissionais de saúde devem ser analisadas de forma a 

evitar condutas errôneas e inadequadas nos serviços. 
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INTRODUÇÃO: A gestação compreende uma fase da vida da mulher caracterizada tanto por 

modificações de cunho físico quanto psicológico. Em alguns casos, devido a doenças pré-

existentes, acometimento por algum agravo ou desenvolvimento de problemas, pode ter seu 

curso alterado, tornando-se de risco, necessitando de um acompanhamento que inclua a 

devida explicação sobre possíveis intercorrências. OBJETIVO: Identificar o conhecimento 

de gestantes de alto risco acerca das suas patologias. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo 

de caráter qualitativo do tipo exploratório-descritivo realizado na Maternidade do Hospital 

Santa Casa de Misericórdia de Sobral-CE com nove gestantes diagnosticadas como de alto 

risco internadas em abril de 2011. Como coleta de dados utilizamos uma entrevista 

semiestruturada com perguntas abertas e fechadas com questões acerca das patologias de uma 

gravidez de alto risco.Para análise dos dados utilizamos as falas das participantes que foram 

gravadas mediante o consentimento escrito das mesmas em consonância com a Resolução 

196/96. RESULTADOS: Grande parte das mulheres sabia o nome de sua patologia, mas não 

entendia ao certo a doença e o que esta causava. Percebemos então que a assistência destinada 

às pacientes não abrangia uma comunicação clara entre profissional-paciente, o que se faz 

necessário tanto para uma melhor evolução do quadro emocional da gestante, que muitas 

vezes encontra-se em uma situação de profunda confusão de sentimentos, como para facilitar 

o tratamento adequado com a participação efetiva da gestante no seu processo de cuidado. 

Conforme nos diz Batista (2005) a comunicação não depende só da orelha, mas também de 

uma série de fatores, como, com quem se está falando, sob que condições o ato da 

comunicação está ocorrendo(número de interlocutores, ruídos) e o objetivo da comunicação 

(social, de trabalho, de negócios). CONCLUSÕES: Observamos que cada gestante tem suas 

particularidades e os profissionais que atuam no cuidado devem conhecer bem cada uma das 

características dos seres cuidados para realizarem uma assistência eficaz no tocante ao 

esclarecimento da doença e das possíveis complicações, buscando solucionar transtornos tanto 

da gestação como emocionais dessa mulher que está passando por momento duplamente 

sensível: a gestação e a hospitalização. 
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INTRODUÇÃO: A infecção genital pelo vírus do Papiloma Humano (HPV) de alto risco é 

considerada causa necessária para o desenvolvimento do câncer de colo uterino. A falta de 

conhecimento sobre os fatores de risco associados à infecção contribui para a manutenção e 

disseminação do vírus na população. OBJETIVO: Analisar os conhecimentos, atitudes e 

prática das mulheres em relação ao HPV e a associação entre esses comportamentos com as 

características sociodemográficas. METODOLOGIA: Foi realizado um inquérito domiciliar 

de natureza descritiva, com abordagem quantitativa, envolvendo 493 mulheres residentes em 

Floriano-PI, com idade entre 15 e 69 anos, selecionadas de forma aleatória e entrevistadas por 

meio de questionário estruturado no ano de 2010. Para verificar a existência de associação 

entre as características estudadas e os comportamentos em relação ao HPV foi utilizado o 

teste 
2
 de associação. O teste foi considerado significativo quando p<0,05. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI. RESULTADOS: Embora um baixo 

percentual das entrevistadas tenha apresentado conhecimento (10,5%) e atitude (20,9%) 

adequados, uma proporção maior de adequação foi observada em relação à prática (69,4%). 

As mulheres com idade ≥20 anos apresentaram porcentagens de adequação de conhecimento 

e prática significativamente maiores quando comparados com aquelas com menos de 20 anos. 

A escolaridade exerceu influência sobre o conhecimento, atitude e prática, observando-se que 

as mulheres com ensino médio ou superior apresentaram uma maior proporção de adequação. 

A adequação do conhecimento foi também maior nas mulheres de etnia branca, com renda 

familiar de dois ou mais salários mínimos e que consultaram o ginecologista no ano anterior à 

pesquisa. As mulheres casadas e as que usavam anticoncepcionais apresentaram proporções 

de adequação de atitude significativamente maiores que as solteiras e as que não usavam 

anticoncepcionais. As mulheres que consultaram o ginecologista no último ano, as 

sexualmente ativas e as que tiveram de uma a três gestações apresentaram proporções maiores 

de adequação da prática. CONCLUSÃO: Percebe-se uma carência de informações sobre o 

HPV, principalmente entre as mulheres com menos de 20 anos, não brancas e que vivem em 

baixas condições sociodemográficas. Sugere-se que os profissionais de saúde procurem 

melhorar as informações sobre o HPV enfatizando as vantagens e benefícios da adoção de 

medidas preventivas. 
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CONSTRUÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DA GESTANTE COMO ESTRATÉGIA 

DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
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INTRODUÇÃO: As condições de assistência e as organizações dos serviços ao atendimento 

de pré-natal são de extrema importância para a diminuição da morbimortalidade materno-

infantil. A implantação de um protocolo aliado à educação permanente qualificam as ações 

cotidianas dos profissionais que trabalham na estratégia de Saúde da Família, pois cria-se uma 

linha de cuidado para a gestante auxiliando a gestão do processo de trabalho e organização 

dos fluxos. OBJETIVOS: Construir a linha de cuidado da gestante como estratégia de 

educação permanente das equipes de saúde da família. MATERIAS E MÉTODOS: Foi 

formada uma Comissão para Elaboração do Protocolo de Atenção ao Pré-Natal, envolvendo 

profissionais da atenção primária à saúde. Formou-se o protocolo e fluxograma da gestante e 

após apresentação e aprovação do Conselho Municipal, levou-se para a CIB microrregional. 

Após processos de aprovação imprimiu-se e disponibilizou-se o protocolo e fluxograma a 

todas UBS do município.  RESULTADO: Após várias discussões sobre a importância da 

linha de cuidado da gestante num total de várias reuniões semanais e através da construção de 

fluxogramas, protocolos e implantações destes em todas as UBS, observou-se a diminuição da 

mortalidade infantil de Janeiro até junho de 2011 caracterizando um total de somente 2 óbitos 

neonatais, em relação ao ano passado nesse mesmo período que foi de  6 óbitos neonatais. 

Houve também um aumento das quantidades de consultas de pré-natal que nesse mesmo 

período a maioria das gestantes realizaram somente 6 consultas  e nesse ano a maioria 

realizam 7 consultas de pré-natal, além de aumentar o elo de discussões teóricas entre 

profissionais da saúde.CONCLUSÃO: O município de Ubajara juntamente com os 

profissionais de saúde tem se esforçado para garantir o acesso com qualidade para as 

gestantes. Através da construção do protocolo e fluxograma observou-se que houve uma 

redução da mortalidade neonatal e um aumento das consultas de pré-natal assim como 

envolvimento dos profissionais com discussões teóricas relevantes à qualidade da assistência 

na ESF. 
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CONSTRUÇÃO DE UM FOLDER EDUCATIVO SOBRE CUIDADOS COM UM 

LACTENTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: O ato de amamentar vai muito além de nutrir uma criança. É um processo 

que a mãe e o filho têm profunda interação, repercutindo diretamente no estado nutricional da 

criança. O aleitamento materno contribui para o crescimento saudável da criança em diversos 

aspectos, como por exemplo: nos aspectos nutricionais, imunológicos e psicológicos, 

favorecendo para um crescimento harmonioso. OBJETIVOS: Este relato busca descrever a 

experiência vivenciada por acadêmicos do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI) durante a disciplina saúde da criança. METODOLOGIA: O estudo é descritivo 

com enfoque no relato de experiência sobre a confecção de um folder educativo para orientar 

os pais em relação ao ato de amamentar, que aconteceu no mês de abril de 2011. 

RESULTADOS: Este estudo nos possibilitou uma melhor compreensão sobre o aleitamento 

materno e os cuidados com o lactente, pois a experiência de elaboração do folder nos fez 

buscar diversos recursos teóricos, tudo isso para garantir uma melhor transmissão de 

informações. Vale ressaltar que a confecção foi rigorosa, pois o mesmo teria uma linguagem 

acessível ao público. CONCLUSÕES: Ao final do trabalho ficou perceptível a relevância do 

material para a população e também para nossa aprendizagem nos fazendo amadurecer, pois 

se trata de uma nova experiência durante nossa jornada acadêmica. Enfatizando que esse 

material é relevante e pode ser utilizado na educação em saúde como meio de informação.  
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CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA MINERAL 

NATURAL INDUSTRIALIZADA 
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INTRODUÇÃO: O aumento no consumo de água mineral no Brasil e no mundo apresenta 

um crescimento contínuo, os resultados dos estudos indicam uma preocupação da população 

quanto à qualidade da água consumida, buscando na água mineral uma melhor qualidade. No 

Brasil os padrões de qualidade e identidade da água mineral e natural são regulamentadas pela 

RDC Nº 54, de 15 de junho de 2000, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária  que tem 

como objetivo fixar a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem 

obedecer as águas minerais e  águas naturais. As bactérias mesófilas aeróbias heterotróficas 

estão presentes em grande número e são indicativas da higiene empregada no seu 

processamento, portanto, é importante que sua densidade seja mantida sob controle. 

OBJETIVO: Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar o perfil microbiológico da água 

mineral comercializada no município de Teresina. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram 

analisadas 15 amostras pertencentes a três marcas distintas de água mineral envasada, 

adquiridas no comércio da cidade de Teresina – PI. As amostras foram acondicionadas em 

caixa isotérmicas e transportadas imediatamente até o Laboratório de Controle 

Microbiológico de Alimentos do Núcleo de Estudos Pesquisa e Processamento de Alimentos 

(NUEPPA). Utilizou-se a contagem padrão em placa de bactérias heterotróficas mesófilas. Os 

resultados foram expressos em unidades formadoras de colônias por mililitros (UFC/mL). Os 

valores obtidos da análise microbiológica foram comparados com a Resolução Nº 54, DE 15 

DE JUNHO DE 2000, para constatar se os resultados obtidos encontram-se dentro dos 

padrões estabelecidos na legislação vigente. RESULTADOS : Os resultados da contagem de 

bactérias heterotróficas de amostras de água mineral variaram de não detectável a 8,72 x 10
2
 

UFC/ mL. Embora a legislação para águas minerais não determine as contagens de bactérias 

heterotróficas como parâmetro de qualidade, tomando-se como base a recomendação da 

Portaria nº 518, (2004) para água de consumo humano, verificou-se que três amostras (20%) 

excederam o limite de 5,00 x 10
2
 UFC/mL preconizado na legislação brasileira. 

CONCLUSÃO: Das amostras analisadas, três (20%) apresentavam-se fora dos padrões 

exigidos pela legislação, portanto, faz-se necessário uma maior fiscalização pelos órgãos 

competentes, visto que, foram encontradas amostras contaminadas que podem vir a ser um 

risco à saúde do consumidor. 
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CONTRIBUIÇÕES DO TAEKWONDO PARA A SAUDE DO TRABALHADOR: 

RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO: O Taekwondo é uma arte marcial de origem coreana que desenvolve o 

físico e o estado mental. Sendo também utilizada como uma técnica de auto defesa. A 

modalidade torna-se cada vez mais popular entre as populações ensinando e desenvolvendo 

um grande nível de autoconfiança nos seus praticantes. OBJETIVO: melhorar o bem estar 

físico e mental dos servidores de uma Unidade de Saúde Especializada em Saúde Mental do 

município de Teresina-Pi, através da prática do taekwondo. MÉTODO :O projeto foi 

desenvolvido nos anos de 2009 e 2010,e foram inseridos  aqueles servidores que 

manifestaram interesse e apresentaram condições clínicas adequadas, após  avaliação médica  

para o treinamento. Concedeu-se a oportunidade de praticar e conhecer essa arte milenar, 

visando uma melhoria da qualidade de vida no trabalho , proporcionando-os segurança e 

prazer em treinar corpo e mente, trabalhando não só a defesa pessoal como também uma 

preparação espiritual dentro dos princípios do taekwondo. As aulas foram ministradas por um 

Professor de Taekwondo Mestre em Faixa Preta .RESULTADOS: com as aulas teóricas e 

práticas através de exercícios físicos, treinamento de técnicas com as mãos e os pés, aulas de 

meditação e concentração, percebeu-se o alívio da tensão psicológica e do estresse 

ocupacional nos servidores,que demonstraram maior confiança,segurança e habilidade no 

trato com o paciente psiquiátrico.CONCLUSÃO : concluímos que a prática de Taekwondo 

melhorou a condição física  (perca de peso, melhor resistência cardiovascular e muscular); 

estimulou a auto-defesa; melhorou a  auto disciplina , flexibilidade ,auto estima , 

agilidade,reflexos, coordenação, concentração além de ter melhorado o equilíbrio físico e 

mental dos participantes.Tendo sido,portanto,uma experiência exitosa no campo da saúde do 

trabalhador. 
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CONVERSANDO COM ADOLESCENTES SOBRE OS EFEITOS NOCIVOS DAS 

DROGAS: UMA ABORDAGEM DA SAÚDE MENTAL 
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INTRODUÇÃO: O comportamento dos adolescentes tem se modificado ao longo dos anos, e 

no cotidiano daqueles da sociedade atual, é cada vez mais freqüente a presença das drogas, 

lícitas e ilícitas, independente do nível sócio-econômico e educacional. O uso de drogas é um 

fenômeno bastante antigo na história da humanidade e constitui um grave problema de saúde 

pública, com sérias conseqüências pessoais e sociais no futuro dos jovens e de toda a 

sociedade (VENETIKIDES, 2008). A Enfermagem tem como uma de suas principais 

atribuições a orientação. OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo desenvolver uma ação 

de promoção da saúde mental e proporcionar alternativas saudáveis de vivenciar a fase 

infanto-juvenil. METODOLOGIA: Este estudo é do tipo pesquisa-ação de caráter 

qualitativo. Realizado com o Grupo de Adolescentes do Centro de Saúde da Família Alto da 

Brasília, em Sobral-CE. Participaram deste estudo 20 adolescentes com faixa etária entre 9 e 

12 anos, 70% dos participantes do sexo masculino e 30% feminino. A ação do projeto divide-

se em três etapas: apresentação das acadêmicas ao grupo; aplicação do questionário com 

objetivo de verificar o conhecimento e os sentimentos deles com relação ao uso/abuso de 

drogas; realização de uma oficina abordando o assunto proposto, dinâmica de interação e 

avaliação da ação por meio de desenhos que descreviam como vivenciar uma adolescência 

saudável e quais os malefícios das drogas na adolescência. Para a realização da pesquisa foi 

seguida a Resolução 196/96. RESULTADOS: Ao analisar os dados podemos verificar que a 

classe social e a sua inserção num bairro onde há exposição a drogas é uma preocupação 

relevante, que a falta de conhecimento é apontado como um dos fatores que justifica seu uso e 

que eles sentem medo diante das drogas. A análise das respostas dos questionários nos 

possibilitou estruturarmos as mesmas nas seguintes categorias: Drogas e efeitos; Motivos para 

o uso de drogas; Como me sinto diante das drogas; e Adolescência saudável. CONCLUSÃO: 

Um dos principais papéis do enfermeiro é ser um educador, este estudo nos possibilitou essa 

prática, oferecendo um suporte de conhecimento para tomada de decisões relacionada ao uso 

de drogas, proporcionando-lhes conhecer maneiras saudáveis de vivenciar sua juventude no 

meio onde reside. Ressaltamos a importância de trabalhar continuadamente essa temática com 

este público alvo devido à grande exposição deste as drogas. 
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CUIDADO AO DIABETES E PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES  
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus (DM) é considerado um problema de saúde pública. 

Suas complicações crônicas são as principais responsáveis pela morbimortalidade dos 

pacientes. Destacando-se, entre outras, as lesões nos pés, que podem levar a algum tipo de 

amputação de membro inferior. OBJETIVO: Realizar rastreamento do pé em risco para o 

desenvolvimento de úlceras nos pés de diabéticos e classificação de risco de acordo com o 

International Consensus on the Diabetic Foot. MATERIAIS E MÉTODOS: O projeto é 

desenvolvido pela Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade 

(RMSFC) na Unidade Básica de Saúde do bairro Cidade Satélite, em Teresina Piauí e 

contempla as três Equipes de Saúde da Família do território.  Consiste na realização da 

inspeção dos pés do paciente diabético e aplicação dos monofilamentos de Semmes Weinstein 

para investigação da perda da sensibilidade plantar e categorização do risco para o 

desenvolvimento de úlceras, o que determina as estratégias de abordagem ao paciente em 

cada categoria de risco. Também são realizadas ações de educação em saúde de modo a 

preparar os pacientes e familiares a buscarem autonomia no autocuidado, monitorar o 

controle, prevenir complicações buscando a melhoria de qualidade de vida. RESULTADOS: 

Foram avaliados 42 pacientes, 02 foram classificados como de alto risco para o 

desenvolvimento de úlceras sendo realizado seguimento para consulta especializada e os 

demais classificados como baixo risco. Todos foram orientados sobre os cuidados com os pés, 

uso de sapatos adequados, alimentação saudável e prática de atividade física. Os achados mais 

comuns foram frieiras interdigitais, onicomicose, rachaduras e calos. CONCLUSÃO: A 

abordagem geral ao paciente com diabetes nos permite fazer um diagnóstico precoce de lesões 

que precedem a ulceração e a amputação através de avaliações simples e de baixo custo e, 

assim, adotar as respectivas medidas terapêuticas e preventivas.  
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM A UMA PACIENTE COM PLACENTA PRÉVIA 
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INTRODUÇÃO: A gestação é marcada por mudanças fisiológicas, no entanto, existem 

fatores que tornam algumas gestações de alto risco. Dentre os fatores de alto risco apresenta-

se a placenta prévia, sendo a implantação de qualquer parte da placenta no segmento inferior 

do útero¹. Assim, percebe-se a importância de um plano de cuidados durante o 

acompanhamento de pré-natal em gestantes com diagnóstico de placenta prévia. OBJETIVO: 

Realizar assistência de enfermagem, identificando os principais problemas e necessidades de 

uma paciente com placenta prévia. METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo estudo de 

caso e abordagem qualitativa, realizado com uma gestante residente no bairro Pe. Palhano, 

Sobral-CE, que realiza pré-natal na unidade básica do bairro. A coleta de dados se deu por 

meio de entrevista estruturada, que continha questões sobre dados socioeconômicos e 

culturais, antecedentes obstétricos e anamnese geral. A análise dos dados foi orientada pelas 

etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). O estudo respeitou os 

aspectos éticos da resolução 196/96. RESULTADOS: Percebemos que a gestante com 

placenta prévia, apresentava grande ansiedade e medo em relação às complicações (risco de 

infecção e sangramento) que a doença poderia ocasionar. Elaboramos um plano de cuidados 

coerente com a problemática do caso. Implementamos esse plano com intervenções acerca do 

problema da ansiedade, risco de sangramento e reforçamos a importância do pré-natal, atentos 

à dependência dessa gestante ao repouso e auto-cuidado principalmente pelo caso de placenta 

prévia. A gestante seguiu todas as orientações, demonstrando cuidado quanto à sua saúde e à 

da criança, apresentando evolução satisfatória, com isso o parto ocorreu sem maiores 

complicações. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Esse estudo nos deu a possibilidade de realizar 

um plano de cuidados a essa paciente, mostrando a importância de um pré-natal bem 

assistido, a fim de melhorar a assistência à gestação de alto risco. 
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INTRODUÇÃO: Segundo a Associação Americana de Diabetes, pode-se definir tal patologia 

como um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis aumentados de glicose no 

sangue (hiperglicemia) resultantes do defeito na secreção total ou parcial e/ou na ação da 

insulina. OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo conceituar a patologia, citar as 

possíveis complicações e Suscitar debates sobre o papel do enfermeiro na utilização de ações 

educativas a fim de aprimorar o auto cuidado, resultando no aumento da qualidade de vida e 

reduzindo as possíveis complicações. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa 

de cunho bibliográfico tendo em vista a utilização de dados já apresentados por outros 

autores, em livros e artigos científicos, nos últimos dez anos, pesquisados por ferramentas 

virtuais como Google acadêmico, LILACS, MEDLINE relacionados à biblioteca virtual 

SCIELO e BIREME, no período de janeiro a fevereiro de 2011. RESULTADOS: 

Atualmente, a diabetes mellitus é considerada uma das principais doenças crônicas que 

afligem a humanidade, além de apresentar altos índices de morbi-mortalidade devido as suas 

complicações (Ministério da Saúde, 2006), sendo assim um agravante que leva a equipe de 

enfermagem a priorizar cuidados preventivos voltados ao paciente. O aumento exacerbado de 

glicose no sangue, provoca complicações agudas e a longo prazo, como: cetoacidose, 

hipoglicemia, doenças cardiovasculares, retinopatia, nefropatia e neuropatias. Os dados e 

informações colhidos na literatura apontam que os cuidados de enfermagem são relevantes 

junto ao paciente portador da referida patologia por concorrer para o autocontrole e 

autocuidado e consequentemente para prevenção de complicações e efeitos danosos ao 

organismo. A arma utilizada pelo profissional enfermeiro no dia a dia consta principalmente 

de uma educação em saúde fundamentada em princípios científicos e de humanização, 

indispensáveis na adesão do tratamento e aumento da auto – estima do paciente. 

CONCLUSÃO: Após o termino deste estudo vale reconhecer a importância do tema ao tratar 

dos cuidados de enfermagem para a prevenção de complicações ao paciente diabético que na 

prática mostra-se como uma intervenção oportuna, benéfica e efetiva dentro da área de saúde. 

Na impossibilidade de esgotamento do assunto sugere-se novos estudos como forma de 

desenvolver-se novos olhares.  
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INTRODUÇÃO: A gravidez produz acentuadas alterações biológicas, fisiológicas e 

psicológicas na mulher. A maternidade precoce é uma das ocorrências mais preocupantes 

relacionadas à sexualidade na adolescência, com sérias consequências para a vida dos 

adolescentes envolvidos, pois requer intensa reestruturação pessoal e social. OBJETIVO: 

Investigar a participação de puérperas adolescentes primíparas nos cuidados diários aos filhos 

de até seis meses de idade atendidos em unidades básicas de saúde de Floriano-PI. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo transversal com puérperas adolescentes primíparas 

com filhos menores de seis meses atendidos em sete das 24 unidades básicas de saúde da 

cidade. Os sujeitos do estudo foram selecionados através de sorteio. Os dados foram coletados 

através de um questionário semiestruturado contendo questões relacionadas às características 

sociodemográficas e à participação das mães nos cuidados diários aos filhos com menos seis 

meses de idade. RESULTADOS: Foram entrevistadas quinze adolescentes, que em sua 

maioria apresentava idade maior que 14 anos (93,3%), era solteira (80%). Mais de metade 

delas (60%) informou que a gravidez não foi planejada. Tabagismo foi referido por 6,6% das 

mães adolescentes, e consumo de álcool por 20%. Em relação ao aleitamento materno, mais 

de metade (53%) referiu realizar aleitamento exclusivo. Entre aquelas que relataram oferecer 

leite artificial (7%), a justificativa apresentada foi presença de intercorrências relacionadas à 

amamentação. Quanto à participação nos cuidados prestados ao bebê, mais de metade 

informou dividir cuidados com familiares (40%) ou não participar dos cuidados falta de 

experiência (13%). Os cuidados em que a maioria das adolescentes referiu participação eram 

relacionados com esquema vacinal, banho e limpeza do umbigo. Elevada proporção de mães 

adolescentes (80%) afirmou alterar seu ciclo sono ou repouso para cuidar do bebê.  

CONCLUSÃO: A maior parte das mães adolescentes do grupo estudado participa no cuidado 

do filho menor de seis meses assumindo total ou parcialmente a responsabilidade dos 

cuidados com o bebê.  
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DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE HIV/AIDS E A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE AOS 
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INTRODUÇÃO: A infecção pelo HIV causa uma doença crônica progressiva, sua evolução é 

caracterizada pela elevada taxa de replicação viral e pelos sintomas clínicos da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS). A epidemia de AIDS no mundo é assunto que deve ser 

discutido constantemente, principalmente quando se pensa em melhoria da resposta ao 

tratamento e da assistência aos portadores do HIV. O Brasil foi um dos países a adotar 

políticas de saúde significativas para a melhoria do atendimento aos portadores do HIV. 

OBJETIVOS: O presente estudo objetivou analisar os dados epidemiológicos da infecção 

pelo HIV no Brasil e avaliar o acesso e a qualidade da assistência em saúde a esses pacientes 

com HIV/AIDS. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram analisadas as informações divulgadas 

pelo Ministério da Saúde em 2010 através do boletim epidemiológico de DST-AIDS e as 

publicações do Departamento de DST, AIDS e hepatites virais que abordam a assistência em 

saúde aos pacientes HIV/AIDS. RESULTADOS: De 1980 a junho de 2010 o Brasil 

acumulou um total de 592.914 casos dos quais 12,5% foram na região Nordeste, 4,2% no 

Norte, 5,7% no Centro-Oeste, 19,5% no Sul, e 58,0% no Sudeste. A taxa de incidência (por 

100.000 habitantes) de casos de AIDS notificados em 1997 (dado mais antigo) no Brasil era 

de 17,3, e em 2009 (dado mais recente) foi de 20,1. O Piauí em 1997 apresentava taxa de 3,8 

e em 2009 aumentou para 14,0 em 2009. Desde 1996 com a publicação da lei 9313 é 

garantido o acesso universal e gratuito ao tratamento antirretroviral no Brasil com 19 

fármacos disponíveis em 32 apresentações para uso adulto e pediátrico, aliado a isso existe no 

Brasil cerca de 600 Serviços Ambulatoriais Especializados (SAE) e Unidades Dispensadoras 

de Medicamentos Antirretrovirais (UDM). CONCLUSÃO: Portanto, a região Sudeste 

apresenta maior número de casos notificados no Brasil desde 1980; com relação à incidência, 

percebe-se que houve um pequeno aumento na taxa nacional entre 1997-2009, enquanto o 

Piauí apresentou um aumento expressivo na taxa de incidência de casos de AIDS nesse 

período, o que leva a um alerta sobre as estratégias políticas de prevenção da infecção pelo 

HIV. Por fim, o acesso e os serviços prestados pelo SUS visam proporcionar melhor qualidade 

de vida e é uma conquista para os pacientes que necessitam do tratamento e de um serviço de 

saúde de qualidade. 
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INTRODUÇÃO: A esquizofrenia é uma psicose idiopática que se caracteriza por 

anormalidades crônicas dos processos mentais e retração emocional, geralmente associado a 

quadros de ilusões e alucinações auditivas. Em geral esse quadro de esquizofrenia numa idade 

mais jovem se caracteriza por uma esquizofrenia herbefrênica. OBJETIVOS: O objetivo 

deste trabalho foi identificar o perfil sócio-econômico, registrar e resolver os principais 

problemas relacionados com medicamentos (PRMs) de um usuário portador de esquizofrenia 

acompanhado nos serviços de saúde do CAPS Leste do município de Teresina, Piauí. 

MATERIAL E MÉTODOS: O estudo foi realizado no CAPS, no período de agosto a 

dezembro de 2010, tendo como sujeitos da pesquisa, os pacientes acompanhados no CAPS. 

Os atendimentos farmacêuticos seguiram roteiros de entrevista, previamente elaborados que 

englobaram: escuta ativa, identificação das necessidades, análise da situação, intervenção 

farmacêutica, documentação, educação em saúde, entre outros. O estudo foi do tipo 

exploratório descritivo em abordagem quantitativa, com emprego da técnica de observação 

direta através da análise prospectiva das fichas dos atendimentos. Para tanto foram realizadas 

cinco entrevistas entre os usuários para a identificação de um paciente adulto com 

esquizofrenia em tratamento farmacológico para realizar o acompanhamento 

farmacoterapêutico. RESULTADOS: Durante esse acompanhamento foi detectado que a 

paciente de 49 anos de idade é do sexo feminino, que auto-referiu a cor da pele como parda, 

bem como possui uma renda familiar baixa e que não apresenta uma situação conjugal 

estável. Os principais PRMs identificados demonstram que a clopromazina interage com o 

biperideno aumentando a ação deste último, bem como diminui o efeito do haloperidol,. 

CONCLUSÃO: Segundo o estudo, o perfil do usuário atendido pelo serviço do CAPS é de 

um homem jovem que apresentava sofrimento psíquico que diminui sua qualidade de vida e a 

realização de suas atividades profissionais. O principal PRM detectado foi o PRM 1 (ausência 

de adesão ao tratamento). E como intervenção farmacêutica para auxiliar ao cuidador e 

usuário foi sugerido um método (contagem de comprimidos), destacando a importância da 

administração do tratamento farmacológico no horário certo. 

  

Suporte Financeiro: FAPEPI. 
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INTRODUÇÃO: A depressão comumente associada ao nascimento de um bebê refere-se a 

um conjunto de sintomas que iniciam geralmente entre a quarta e à oitava semana após o 

parto, atingindo de 10 a 15% das mulheres, sendo um importante problema de saúde pública, 

afetando tanto a saúde da mãe quanto o desenvolvimento de seu filho. Entre os fatores 

psicossociais que mais apresentam associação aparecem o baixo suporte social, história de 

doença psiquiátrica, tristeza pós-parto, depressão pré-natal, baixa auto-estima, ansiedade pré-

natal, stress na vida, gravidez não planejada, tentativa de interromper a gravidez, transtorno 

disfórico pré-menstrual e sentimentos negativos em relação à criança. OBJETIVO: Investigar 

as principais características de casos de depressão pós-parto. METODOLOGIA: Essa 

investigação trata-se de um estudo bibliográfico realizada no período de 25 de abril de 2011 a 

6 de maio de 2011. Foram consultadas as bases de dados Scientific Eletronic Library – 

SCIELO, buscando artigos publicados em periódicos no período de seis anos (2002-2007) que 

tratem sobre o princípio depressão pós-parto, utilizando os descritores: depressão, período 

pós-parto. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foram pesquisados dez artigos, onde dois 

foram excluídos por não contemplar o foco de atenção dessa pesquisa. Quatro autores 

concordam que a uma grande probabilidade de casos de depressão pós-parto (DPP) são 

influenciadas pela falta de escolaridade (menos de oito anos de estudo), classes sociais C e D, 

preferência pelo sexo da criança e pensar em interromper a gestação. Um autor discorda 

dizendo que os fatos que podem desencadear uma DPP poderiam ser pela falta de estrutura 

familiar e agressões domésticas, muitas vezes pelo próprio companheiro. Cinco autores 

concordam que a presença do pai do bebê e as consultas de pré-natal influenciam na 

diminuição de casos. CONCLUSÃO: A precárias condições sócio-econômica da puérpera e a 

não aceitação da gravidez são os principais fatores que influenciam na depressão pós-parto. 

Recomenda-se aos profissionais de saúde atenção para detectar a presença de idéias 

depressiva em adolescentes grávidas e de baixa renda estudos mais detalhada sobre esse 

problema que afeta tantas mulheres. 
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INTRODUÇÃO: No Brasil, a alta taxa de gravidez não planejada, observada em 

adolescentes de 12 a 19 anos, tem se traduzido em um grave problema de saúde pública, o que 

resulta numa série de consequências biopsicossociais para o adolescente como: evasão 

escolar, aumento dos casos de DST/AIDS, desemprego e dificuldade em retornar ao trabalho, 

interrupções de relações sociais, baixa autoestima, aborto induzido, anemia, partos prematuros 

e alta incidência de cesáreas. Como parte integrante de uma equipe do PET-Saúde da Família 

atuando no bairro Alto Novo, Sobral-CE, vivenciamos este contexto, após realizarmos uma 

oficina de territorialização em saúde e por meio de dados do Sistema de Informação da 

Atenção Básica (2009), onde a gravidez na adolescência se sobressaiu como problema 

relevante na área de abrangência, o que nos motivou a delinear uma proposta de práticas 

educativas para o  enfrentamento da problemática. OBJETIVO: A construção de material 

educativo, em  regime de parceria, contendo orientações para as dúvidas, inquietações e ideias 

surgidas no decorrer do processo. MATERIAIS E MÉTODOS: Seu desenvolvimento deu-se 

por meio de oficinas socioeducativas, grupos operativos e rodas de conversa com temas 

específicos, tais como: sexualidade, DST/AIDS, gestação, métodos contraceptivos,  

direcionados a adolescentes vinculados a Estratégia Saúde da Família e a Escola Antenor 

Naspoline. O material educativo objetivou elucidar dúvidas, mitos e fundamentar práticas 

construtivas para que o adolescente possa refletir acerca do problema que envolve a 

ocorrência de gestação nessa fase.RESULTADOS: Houve um intenso intercâmbio de ideias 

e experiências entre os petianos e os adolescentes da escola Antenor Naspolini durante as 

diversas atividades nas várias oficinas realizadas.CONCLUSÕES: Se por um lado o sexo 

nessa fase é natural, a prevenção é aprendida. A gravidez na adolescência é um problema de 

saúde pública de caráter social, que necessita de implantação de políticas públicas saudáveis 

para sua redução e melhoria da qualidade de vida dos adolescentes. 
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INTRODUÇÃO: A doença renal crônica (DRC) caracteriza-se pela perda progressiva e 

irreversível das funções renais, tendo como recurso terapêutico a hemodiálise (HD). Por ser 

um evento catabólico, é comum paciente em terapia hemodialítica apresentar desnutrição, 

geralmente imunocomprometidos e com um estado inflamatório crônico. OBJETIVO: 

Avaliar as repercussões do tratamento hemodialítico no estado nutricional e no estado 

inflamatório em pacientes renais crônicos em um hospital público de Teresina, Piauí.  

MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se um estudo transversal de caráter quantitativo 

durante os meses de outubro a dezembro de 2010, em pacientes adultos e idosos de ambos os 

sexos, portadores de Insuficiência Renal Crônica (IRC) submetidos a sessões de HD regulares 

há pelo menos um ano. A coleta de dados pessoais e das informações clínicas foi adquirida do 

prontuário médico e de forma direta. RESULTADOS: Pela Avaliação Subjetiva Global 

modificada (SGAm), 70,59% dos pacientes apresentaram-se desnutridos. Em 43,14% dos 

pacientes apresentaram marcadores de processo inflamatório elevado. Dos 36 pacientes 

desnutridos, segundo a SGAm, 15 apresentaram marcadores de processo inflamatório 

elevado. Dos pacientes portadores de Hipertensão Arterial, 66,67% e 56,67% apresentaram, 

respectivamente, eutrofia e desnutrição. Em relação ao processo inflamatório e desnutrição 

não houve diferença estatística (p> 0,05) pela SGAm. CONCLUSÃO: Os pacientes com 

insuficiência renal crônica em hemodiálise apresentaram algum grau de desnutrição sem 

correlação com o processo inflamatório. SGAm mostrou-se um método simples e bastante 

sensível para identificar risco nutricional.  
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INTRODUÇÃO: O monitoramento do estado nutricional na infância é uma importante 

informação sobre a saúde de uma população. (SALOMONS, et al., 2007).OBJETIVOS: 

Realizar o diagnóstico do estado nutricional em crianças de escola pública de Picos, Piauí. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de caráter epidemiológico e do tipo transversal. 

Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. O estado nutricional foi avaliado pelos índices 

antropométricos e interpretado pelas curvas de crescimento da OMS, 2006 e 2007. As 

variáveis analisadas foram: estatura-idade (E/I), peso-idade (P/I) e IMC para idade (IMC/I), 

representado pelo escore-Z em desvios padrões. Foi realizada análise descritiva em Excel 

2007. RESULTADOS: Amostra constituída por 90 crianças de 5 a 9 anos, sendo que 55,5% 

eram meninas. Na avaliação nutricional pelos indicadores antropométricos de P/I e E/I, 

observou-se que 6,7% estavam com peso elevado para idade e 7,8% com estatura baixa para 

idade. No parâmetro IMC/I obteve-se prevalência de 24,4% de “risco de sobrepeso” e 

obesidade, enquanto que magreza foi de 3,3%. CONCLUSÃO: O estudo confirma a 

tendência secular das prevalências de desnutrição e obesidade no Brasil, com redução dos 

valores de magreza e aumento do sobrepeso e obesidade na população infantil. Desse modo, 

enfatiza-se a necessidade do monitoramento do crescimento para a priorização de 

intervenções de saúde pública direcionadas a mudanças individuais e coletivas a fim de 

promover o crescimento ideal.  
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INTRODUÇÃO: O diagnóstico de situação de saúde e condições de vida permite saber como 

vive, adoece e morre a população em determinados lugares e situações, o que facilita a 

identificação de problemas e necessidades a serem enfrentadas e revela potencialidades locais, 

por meio da análise do que determina e condiciona cada situação. OBJETIVO: O objetivo 

deste estudo foi conhecer a realidade sociossanitária da população adstrita a uma Equipe de 

Saúde da Família no município de Teresina- PI. MATERIAIS E MÉTODOS: Durante os 

meses de agosto de 2010 a junho de 2011, a Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família e Comunidade (RMSFC) realizou o diagnóstico das necessidades da comunidade 

referida, depois um planejamento para dar conta das prioridades, incluindo controle da 

população atendida e do impacto causado pela ação em saúde nessa população. O processo 

compreendeu as seguintes etapas: produção de um formulário para coleta de dados sobre as 

micro-áreas, levantamento e análise da produção das equipes através do consolidado do 

Sistema de Informações da Atenção Básica – SIAB, visita às micro-áreas e Equipamentos 

Sociais, utilização de dados cartográficos, rodas de conversas com usuários, visitas 

domiciliares e produção de material fotográfico e áudio-visual. Tais estratégias possibilitaram 

perceber os aspectos físicos, sociais, políticos e culturais do território, mais do que a simples 

descrição de uma população, contribuindo sobremaneira para identificar as necessidades e 

potencialidades da comunidade, aspectos essenciais para o planejamento co-participativo das 

ações. RESULTADOS: Foram desenvolvidas ações programadas com grupos de idosos, 

gestantes, ações de saúde da criança. CONCLUSÃO: É fundamental a avaliação das 

principais necessidades da comunidade e planejamento das ações de promoção, prevenção, 

tratamento e recuperação da saúde para a melhoria da qualidade de vida da população.  
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DIFERENÇA DE GÊNERO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA ENVOLVENDO 

ADOLESCENTES 
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INTRODUÇÃO: A expressão das possibilidades de cada ser humano é dificultada pelos 

estereótipos de gênero. Com a puberdade, há maior entrosamento entre homens e mulheres, 

envolvendo conflitos, medos e até agressões. Podemos nos deter aos comportamentos 

diferenciados de meninos e meninas, em sala de aula e no convívio escolar e suas implicações 

no processo de aprendizagem. Em uma sociedade onde o patriarcado e o machismo são 

heranças que se reproduzem no cotidiano e influenciam as relações interpessoais, 

necessitamos refletir sobre a construção do gênero e suas ambivalências. OBJETIVO: 

Analisar as relações de gênero interagindo em conjunto com adolescentes de uma escola no 

município de Sobral-CE. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo exploratório-descritivo, 

abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação. Realizou-se na Escola Padre Osvaldo Chaves 

com alunos do oitavo ano, no período de 15 de Outubro a 20 de Novembro de 2009. A técnica 

escolhida para intermediar a discussão foi a roda de conversas e os instrumento 

metodológicos foram redação e técnica do desenho projetivo. Os dados obtidos foram 

divididos por categorias embasados no Discurso do Sujeito Coletivo. Segui-se a Resolução 

196/96. RESULTADOS: Os sujeitos foram 34 alunos, sendo 22 mulheres e 12 homens, com 

idade variando de 12 a 17. Com a técnica do desenho, podemos identificar como categorias: 

liberdade, provedor da família, violência, relação harmoniosa. Vale ressaltar que, as 

dificuldades femininas e masculinas foram diagnosticadas principalmente em ausência de 

liberdade, uma vez que sentem-se limitados quanto a hora de chegar em casa, desenvolver 

comportamentos e até mesmo em cultivar amizades, justamente pelo fato de quererem se 

precaver de adoção de estereótipos por parte da família e da sociedade. Assim, os homens são 

concebidos como pessoa ativa, agressiva e objetiva, vinculada à idéia de provedor da família, 

ao passo que as mulheres são definidas com postura passiva, receptiva e emotiva, ligando-se à 

idéia de criar e educar filhos, exclusiva da figura materna. CONCLUSÃO: O estudo nos 

proporcionou discussões, muitas vezes, mais a fundo, por exemplo, como interferir, 

conscientemente, no momento da ação, considerando o aspecto social e cultural de cada 

aluno, propondo medidas cabíveis a sua realidade. Pode-se observar a partir dos resultados, 

que a redução das desigualdades entre os sexos, em promover uma relação harmônica, 

contribui para uma possível diminuição da transcendente vitimação de gênero.  
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DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: UMA PRIORIDADE 
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INTRODUÇÃO. No mundo, milhares de pessoas são afligidas por doenças negligenciadas, 

sendo estas patologias prevalentes nos países em desenvolvimento, associadas à condição de 

pobreza. São consideradas negligenciadas quando, métodos e tratamentos não existem ou são 

ineficazes. Tais doenças têm sido negligenciadas tanto pelo setor público quanto pelo setor 

privado, uma vez que a maioria dos pacientes pertence à classe de pessoas menos favorecidas 

e não conseguem custear qualquer tratamento. Citam-se algumas: doenças de Chagas, 

malária, tuberculose, leishmaniose, dentre outras. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

relata que mais de um milhão de pessoas são portadoras de uma ou mais doenças 

negligenciadas em todo o mundo. Desta forma de acordo com CHIRAC (2006), entre os anos 

de 1975 e 2004, da disponibilização de medicamentos relacionados, apenas 1,3% eram 

direcionados para o tratamento de doenças negligenciadas, é pouco diante dos danos que 

trazem. OBJETIVO. Apresentar os impactos causados à saúde por doenças negligenciadas e 

correlacionar com questões sócio-econômicas. METODOLOGIA. Pesquisa bibliográfica, 

fontes secundárias (Biblioteca Virtual de Saúde, dados do Ministério da Saúde, World Health 

Organization(WHO) e OMS). RESULTADO. Com o aumento de distúrbios metabólicos, 

diabetes mellitus tipo 2(DM2), hipertensão arterial sistêmica(HAS) e síndrome 

metabólica(SM) associadas com doenças endêmicas (doenças negligenciadas) diminuem a 

qualidade de vida, observa-se relacionando o surgimento de DM  ao tratamento da 

leishmaniose com isotionato de pentamidina, tóxica para ilhotas pancreáticas. Em torno de 

5% dos financiamentos globais na pesquisa e desenvolvimento (P&D) na área de doenças 

negligenciadas são oriundos de empresas privadas (indústria farmacêutica), 54% por 

instituições filantrópicas e 41% públicas. Hoje, dos países que mais investem na P&D os 

Estados unidos é o primeiro (70%) e o Brasil é o sexto (1,24%). CONCLUSÃO. Faz-se 

necessário um incremento na pesquisa e desenvolvimento (P&D), transformar o 

conhecimento científico em inovação industrial, que os produtos resultantes, possam ser 

acessíveis às populações carentes, como também, converter resultados de P&D em melhores 

aplicações médicas para atender à população brasileira. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE A IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS PORTADORES DE 

HIPERTENSÃO 

 

Clara Anísia Melo Diniz
1
, Ricardo Rodrigues Beserra1, AntoniaRegynara Moreira 

Rodrigues
1
, Amanda Mabel Ferreira Linhares

1
, Ana Egliny Sabino Cavalcante

1
, Maria 

Samara Vasconcelos Cisne
1
, Ana Elza Fontenele Rocha

1
, Marciely Maria de Lima Abreu

1
, 

Catarina de Vasconcelos Pessoa
1 

 

1 - Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Sobral, CE 

 

e-mail: clarinhanini@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO:O idoso institucionalizado algumas vezes vive em situação de desamparo e 

solidão. Isso dificulta o seu processo saúde doença. Uma vez portador de hipertensão torna-se 

um mero expectador do seu cuidado, ou seja, passa muitas vezes a simplesmente consumir 

medicação para manter os padrões normais da pressão e, essa medicalização é imposta por 

profissionais de saúde, onde alguns nem se quer esclarecem ao idoso a necessidade de uma 

assistência multidisciplinar e integral. Mediante isso acreditamos que ações de educação em 

saúde possibilitam aos mesmos o empoderamento do seu cuidado a fim de torná-los gestores 

da sua saúde.OBJETIVOS: Aplicar oficinas de educação em saúde com idosos 

institucionalizados e hipertensos que vivem na Casa Bom Samaritano em Sobral –CE; 

Conhecer como é realizado o tratamento do idoso com hipertensão.MATERIAIS E 

MÉTODOS:Pesquisa de caráter exploratório, com abordagem qualitativa e do tipo pesquisa-

ação.O local foi a instituição: Casa Bom Samaritano no município de Sobral –Ce nos períodos 

de janeiro e fevereiro de 2011. A pesquisa foi realizada com 6 idosos da instituição. Para 

coleta de dados utilizamosuma entrevista semiestruturada. Quanto aos aspectos éticos, 

obedecemos às diretrizes e normas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

RESULTADOS:A partir dos encontros percebemos o desconhecimento da patologia por 

parte dos idosos; constatamos que os idosos portadores de HAS da instituição recebem o 

devido tratamento medicamentoso e a dieta se enquadra com as necessidades de cada um, 

porém, não havia nenhum acompanhamento com educador físico e/ou fisioterapeuta. 

CONCLUSÂO:Os idosos hipertensos residentes no referido abrigo levam uma vida 

sedentária, o que pode implicar no agravamento da doença. Com isso é importante a adoção 

de medidas educativas em saúde para estes idosos institucionalizados como mais uma fonte de 

informação e sensibilização, para que eles possam ter mais conhecimento das características e 

consequências da doença bem como seu tratamento. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ALIADA A CONSULTA PRÉ-NATAL: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: No pré-natal, o enfermeiro além do papel de diagnosticar, tem o papel de 

educar e orientar as gestantes sobre diversos aspectos de que permeiam o processo 

gestacional. A cada consulta são trazidas novas dúvidas e ansiedades que devem ser 

minimizadas com a ajuda dos profissionais de saúde. A realização de ações educativas no 

decorrer de todas as etapas do ciclo grávido-puerperal deve ser entendida como importante 

tecnologia leve do cuidado às gestantes. OBJETIVOS: Relatar a experiência da realização de 

uma consulta de pré-natal enfocando a ação de educação em saúde. MATERIAL E 

MÉTODOS: Pesquisa qualitativa descritiva, sob forma de relato de experiência. São 

descritas ações de educação em saúde realizadas durante uma consulta de pré-natal realizada 

em Unidade Básica de Saúde do município de Caucaia-CE. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O conteúdo técnico da consulta de pré-natal é de grande importância para 

avaliar o desenvolvimento gestacional, contudo verificou-se que o momento em que foram 

realizadas ações educativas sob forma de orientações sobre o estado do bebê, aspectos como a 

situação e posição fetal, como proceder diante das alterações gravídicas, buscando aliviar suas 

dúvidas e anseios, entre outras ações, tornou-se perceptível a valorização e a admiração das 

clientes quanto à realização e disposição dessas orientações, contribuindo para um maior 

entendimento dos objetivos reais de realização da consulta. Estes resultados reforçam a 

preocupação no que diz respeito à forma com que as ações educativas na consulta do pré-natal 

estão sendo realizadas. Estudos que avaliam a importância do pré-natal ou, especificamente, 

as ações educativas realizadas nas consultas, mostram em seus resultados que, mesmo tendo 

realizado as consultas, as gestantes demonstram insatisfação com relação às orientações sobre 

parto, puerpério e cuidados com os recém-nascidos. CONCLUSÕES: É perceptível que a 

qualidade do atendimento de enfermagem deve ser aprimorada, principalmente no que diz 

respeito às orientações que possibilitam uma gestação sadia e melhorias no que diz respeito às 

formas de comunicação e relação profissional-usuária, já que a saúde como direito deve 

romper com a visão assistencialista, mecanicista do corpo e apontar para o diálogo, 

socialização de saberes e práticas entre profissionais e clientes, tanto na prevenção quanto na 

cura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:queiroga_2005@hotmail.com


Anais eletrônicos I Congresso Piauiense de Saúde Pública  

 

Parnaíba, 31 de agosto a 03 de setembro de 2011 

157 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ESPAÇO MÃE- CANGURU: CONHECER E APLICAR 

O MÉTODO 
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INTRODUÇÃO: Como alternativa à melhoria do cuidado neonatal, foi proposto o uso do 

Método Mãe-Canguru (MMC). Criado por Rey e Martinez na Universidade Nacional de 

Bogotá. A Organização Mundial de Saúde define o MMC como o cuidado do recém-nascido 

de Baixo Peso, após estabilização inicial, pele à pele com a mãe, iniciado precocemente  e 

mantido  de  forma  contínua  e  prolongada. A metodologia canguru está baseada em 

princípios simples e que têm demonstrado grande efetividade no atendimento, definidos 

como: o calor, o leite materno e o amor, fatores indispensáveis para o bom desenvolvimento 

físico, psíquico e emocional do bebê, e que são gerados e transmitidos pelo contato íntimo 

entre mãe e bebê em posição canguru. OBJETIVOS: Promover ações de educação em saúde 

acerca do método mãe-canguru para puérperas que se encontram na Enfermaria “Mãe-

Canguru” na Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS). MATERIAL E MÉTODOS: 

Pesquisa de caráter exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-

ação. O período do estudo foi maio a junho de 2011. Realizada na Enfermaria “Mãe-

Canguru” na SCMS, onde os sujeitos do estudo, as puérperas, estavam alojadas. A coleta de 

dados se fez por meio de questionário realizado com as mães, seguindo a Resolução 196/96. 

RESULTADOS: O questionário aplicado as mães, fundamentou-se, principalmente, em 

perguntas relacionadas ao conhecimento destas sobre o método canguru e sobre o real motivo 

de seus filhos estarem naquela enfermaria. Verificou-se pouco conhecimento acerca do 

método. Baseado na análise do questionário, realizaram-se ações de educação em saúde a 

cerca da importância e dos benefícios do método para mãe e bebê. Dentre os resultados houve 

aceleração do crescimento e do desenvolvimento dos recém-nascidos, fortalecimento do 

vínculo entre mãe e filho e diminuição do tempo em ambiente hospitalar. CONCLUSÃO: A 

realização de atividades de educação em saúde no processo de incentivo ao método mãe-

canguru visou trazer vantagens para o bebê como também para as mães, que ganharam um 

momento para tirarem dúvidas e serem orientadas quanto à importância do método canguru e 

continuidade do método em suas residências. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PUÉRPERAS COM FILHOS PREMATUROS 
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INTRODUÇÃO: O nascimento de um bebê prematuro é um severo golpe à auto-estima das 

mães as suas capacidades de maternagem e ao seu papel feminino. É concebido como uma 

perda de uma parte do corpo, uma afronta à sua integridade corporal e um sinal de 

inferioridade interior. O nascimento prematuro reforça um sentimento de irreabilidade em 

relação à criança que é percebido como estranha, portanto mais facilmente rejeitada (FRAGA 

& PEDRO, 2004). Sendo assim, durante o processo de internação, torna-se pertinente à 

equipe de enfermagem refletir sobre comportamentos e atitudes diante da mãe e familiares, 

bem como se deve manter comunicação efetiva e contínua, e também a necessidade de 

informações com relação ao filho hospitalizado. OBJETIVO: Realizar educação em saúde 

para as puérperas alojadas na Casa da Mamãe, anexo do Hospital Santa Casa de Misericórdia 

de Sobral- SCMS, atuando na auto-estima da mulher e conhecimentos relacionados à 

amamentação com a finalidade de incentivar o vínculo mãe e filho. METODOLOGIA: 

Abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-ação. Participaram deste estudo 10 puérperas da 

Casa da Mamãe, as quais tem seus filhos internados na SCMS. A pesquisa foi realizada em 

março e abril de 2010, sendo desenvolvida em três momentos que englobou o conhecimento 

do cenário e dos sujeitos do estudo, a coleta de dados e a realização de ação educativa às 

participantes da pesquisa. Foi atendido aos aspectos éticos constados na Resolução nº 196/96 

e as participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

RESULTADOS: A análise das respostas das entrevistas nos possibilitou estruturarmos as 

mesmas em categorias, buscando uma melhor avaliação para a sistematização dos dados 

obtidos. As categorias organizadas relacionada à temática foram: Contato mãe- filho; Cuidado 

pessoal; Visita ao berçário; Amamentação. Constatamos que os sentimentos das mães dos 

recém-nascidos prematuros são ambíguos, pois manifestam tristeza, culpa e medo ao mesmo 

tempo em que são confiantes manifestando fé e esperança em relação ao bebê. 

CONCLUSÃO: Consideramos que a nossa experiência favoreceu o estabelecimento do 

vínculo mãe-filho e incentivo ao aleitamento materno, observando maior interesse no 

aprendizado de seus cuidados, além da satisfação manifestada pela assistência recebida. A 

permanência da mãe perto do filho colabora no processo de recuperação da saúde do bebê, 

por meio do apoio emocional e segurança para criança. 
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EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE PUBLICA: A DOENÇA COMO CONTEÚDO NAS 

SALAS DE AULA. 
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INTRODUÇÃO: O tema Educação em Saúde vem sendo abordado na atualidade, 

evidenciando a necessidade da atuação conjunta da população e instituições de saúde e 

educacionais no planejamento de atividades educativas, para prevenção e controle de doenças 

endêmicas. O PET-saúde na linha “Doenças Endêmicas no Semi-árido Baiano: fazendo a arte 

para educar em saúde e prevenir hanseníase, tuberculose, dengue e leishmaniose‟‟ adota essa 

estratégia e procura aproximar e aprimorar esta inter-relação entre educação e saúde. 

OBJETIVOS: Sensibilizar crianças para a importância de se cuidar da saúde e conduzir o 

aluno a percepção dessas doenças como uma realidade presente, conscientizando acerca da 

transmissão, patogenia e profilaxia das principais endemias regionais. MÉTODOS: Mediante 

orientação tutorial e apoiados no principio da educação para a saúde, estabeleceu-se uma 

parceria com as Escolas Municipais de Juazeiro da Bahia-BA. Nas quais foram desenvolvidas 

atividades lúdicas para crianças do 1° ao 4° ano do ensino fundamental no período de Agosto 

de 2010 a Abril de 2011. As mesmas constavam de: oficinas de teatro, dinâmicas, vídeos, 

fantoches, confecção de desenhos e cartazes pelos alunos, brincadeiras e jogos divididos em 

encontros semanais. Antes e depois de cada atividade foi feito uma interrogatórios semi-

estruturado com perguntas simples para avaliar o conhecimento dos alunos com relação 

endemias da região. RESULTADOS: O diálogo intersetorial para a realização de ações 

conjuntas de promoção da saúde; a interação entre crianças e acadêmicos; a participação ativa 

das crianças mostrou o potencial destas frente à saúde e a suma importância deste tipo de 

atividade educativa. A análise do interrogatório revelou que as crianças não tinham 

conhecimento prévio sobre determinadas endemias, porém a mesma análise demonstrou a 

fixação do conhecimento das crianças após as atividades, ratificando que o lúdico é eficaz no 

processo de ensino-aprendizagem. CONCLUSÕES: Diante de tal situação, a educação para a 

saúde deve ser realizada como um processo ativo, crítico e transformador, no intuito de 

construir coletivamente o saber, bem como o incentivo a integração entre escola e serviços de 

saúde de modo que este vínculo esteja sempre fortalecido. 
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EFEITO DA POLUIÇÃO NOS RIACHOS DO MUNICÍPIO DE FLORIANO - PI 
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INTRODUÇÃO - A água é um recurso de fundamental importância, não se pode imaginar a 

existência de vida na ausência deste recurso vital. Para TUCCI et al. (2002), as cidades 

brasileiras não apresentam condições de sustentabilidade de água devido ao excesso de 

poluição doméstica, industrial, a ocorrência de enchentes urbanas, que contaminam os 

mananciais. OBJETIVO - Este trabalho teve como objetivo analisar aspectos físicos - 

químicos e microbiológicos, dos 07 (sete) riachos que cortam a cidade de Floriano – Pi. 

METODOLOGIA - Para as análises físico-químicas utilizou-se técnicas adotadas no Manual 

da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA 2009 . Para a análise microbiológica utilizou-se 

a técnica de tubos múltiplos de 1:1 da tabela 2 do Manual da FUNASA 2009), foi feito 

também uma cultura em placa de petri, utilizando-se a técnica de pour plate em meio seletivo 

e diferencial em triplicata para a confirmação da Escherichia coli ANDREOLI et al., 2003) . 

RESULTADOS – Das análises físico-químicas analisadas nos riachos obteve-se 21 (vinte e 

uma) amostras, nas quais a temperatura, o pH, a alcalinidade,  o cloreto e a dureza tiveram 

resultados variáveis, mas dentro dos padrões exigidos. Das análises microbiológicas 20 

(vinte) amostras tiveram o numero de coliformes fecais/ 100 ml maiores que 16,0 e somente 

uma amostra teve o valor menor que 2,2, então cerca de 95,23% das amostras tem presença de 

coliformes fecais.   CONCLUSÃO - Os resultados das analises mostram que a qualidades 

físico-químicas dos riachos de Floriano, estão dentro dos padrões estabelecidos pela resolução 

do CONAMA nº357/2005 e da portaria nº518/2004 do Ministério da Saúde. Os resultados 

microbiológicos deste estudo demonstram que as águas desses riachos são impróprias para o 

consumo humano de acordo com a portaria nº518/2004 e balneabilidade de acordo com a 

resolução do CONAMA nº274/2000, com exceção do ponto Pg1. O fato do ponto Pg1 

apresentar melhor resultado está no fato do difícil acesso e da falta de esgoto próximo da 

nascente. 
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EM BUSCA DE UM VIVER SAUDÁVEL: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM UM 

GRUPO DE IDOSAS CADASTRADAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE 

SOBRAL-CE   
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da saúde 

pública. A partir desta observação deparamo-nos, enquanto equipe multidisciplinar, com a 

necessidade de agir junto a essa população, não apenas em seus aspectos clínicos e 

patológicos, mas também através de atividades lúdicas e de entretenimento que proporcionem 

a esses indivíduos qualidade de vida. Dentro dessa proposta de atuação dos profissionais de 

saúde surge a formação de grupos como estratégia para o crescimento mútuo e troca de 

experiências por meio das práticas de atividades físicas. OBJETIVO: Evidenciar a criação de 

grupos que incentivem a prática de atividade física entre os idosos, constituindo esta uma 

estratégia para promoção da socialização e qualidade de vida dos mesmos. MATERIAL E 

METÓDOS: Trata-se de relato de experiência, de caráter descritivo e abordagem qualitativa. 

A coleta de dados foi realizada através de observação participativa e direta das atividades do 

referido grupo, durante o período de abril à junho de 2011. Os sujeitos da pesquisa foram 20 

idosas que fazem parte de um grupo cuidado pelo Centro de Saúde da Família – Tamarindo, 

Corpo de Bombeiros e Secretaria de Esporte e Juventude, do município de Sobral – CE. 

RESULTADOS: Os resultados revelaram que o trabalho em grupo permite compartilhar 

experiências, sentimentos e potencialidades, melhorando, assim, a qualidade de vida, além de 

desmistificar a imagem de que a terceira idade é uma fase de inutilidade e de doenças. 

CONCLUÕES: Diante do exposto foi possível perceber que a criação de grupos de atenção 

aos idosos dentro da proposta da equipe multidisciplinar constitui estratégia significativa no 

que tange aos benefícios proporcionados.  
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ESTADO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA NA CIDADE DE PICOS– PIAUÍ 
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INTRODUÇÃO: O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN destina-se ao 

acompanhamento do estado nutricional da população assistida pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A 

população atendida é formada por indivíduos de todas as fases do curso da vida (criança, adolescente, 

adulto, idoso e gestante) que procurarem uma unidade de saúde ou que sejam assistidos pela Estratégia 

de Saúde da Família. Ele também registra o acompanhamento das condicionalidades do Programa 

Bolsa Família, na área de saúde. Esse sistema de informática possui um módulo específico para o 

monitoramento das famílias beneficiadas. OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional da população 

acolhida pelo programa Bolsa Família e acompanhada pelo sistema informatizado do SUS, o 

SISVAN, observando se o recebimento desse benefício tem relação o estado nutricional adequado. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Durante a realização do estágio social, no dia 19 de maio de 2011, 

foram aferidos o peso e a altura/comprimento da população cadastrada no programa Bolsa Família, no 

PSF de um posto de saúde na cidade de Picos- PI. Utilizou-se 2 balanças mecânicas e 3 digitais, e 3 

antropômetros verticais para aferição das medidas citadas acima. Depois de pesadas e medidas, foi 

calculado o estado nutricional das mesmas através das orientações do SISVAN e anotados na ficha do 

mesmo pela nutricionista responsável. RESULTADOS: Das 177 pessoas atendidas, 113 eram adultos 

(98,23% do sexo feminino), 19 adolescentes (100% do sexo feminino), 1 idoso (sexo masculino) e o 

restante de crianças (52,27% do sexo masculino). Encontrou- se 61,59% de pessoas com o estado 

nutricional em níveis adequados, 10,17% com obesidade, 25,42% com sobrepeso e apenas 2,82% com 

baixo peso. CONCLUSÃO: A população atendida pelo programa Bolsa Família está enquadrada nas 

classes sociais que possuem menor poder aquisitivo no nosso país. Avaliando os dados do SISVAN, 

pode-se concluir que o recebimento do benefício está auxiliando a população na aquisição de gêneros 

alimentícios, os quais são importantes para manutenção de um bom estado nutricional e 

consequentemente uma vida saudável. No entanto percebe-se um alto percentual de pessoas com 

excesso de peso, sendo necessário o desenvolvimento de ações de educação nutricional que envolva os 

beneficiários para que ocorra mudança nesse parâmetro. 
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ESTADO NUTRICIONAL E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE 

GESTANTES NO MUNICIPIO DE PARNAIBA-PI 
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INTRODUÇÃO: Durante o pré-natal o aumento do aporte de energia deve ser 

incentivado,para satisfazer as necessidades da mãe e do feto, visto que ao contrário pode 

haver uma competição biológica onde o bem estar pode ser comprometido. O ganho de peso 

gestacional adequado durante a gestação é importante em relação aos desfechos gestacionais, 

nesse contexto o ganho de peso ao nascer representa um fator primordial a fim de evitar 

grandes complicações à saúde do indivíduo ao longo de sua vida. OBJETIVO: Avaliar o 

estado nutricional de gestantes, bem como verificar se as mesmas possuem acompanhamento 

nutricional. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de campo, descritiva, quantitativa, onde 

foram avaliadas 62 gestantes acompanhadas em uma Maternidade Particular e na Pastoral da 

Criança em Parnaíba-Pi. Foi apliacado um questionário estruturado e aferido as medidas de 

peso e altura das gestantes que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

RESULTADOS: A média de idade das gestantes estudadas é de 23,5 anos (±5,8 anos), sendo 

que 23% (n=15) eram adolescentes. Em relação a idade gestacional a média foi de 25,2 

semanas (±9,1 semanas), onde a maioria se encontrava no terceiro trimestre gestacional (58% 

/ n=37). No estado nutricional pré-gestacional 21% (n=13) encontravam-se com baixo peso, 

9% (n=6) com sobrepeso e 3% (n=2) com obesidade, já no período gestacional 22% (n=14) 

estavam com sobrepeso, 19% (n=12) com baixo peso e 8% (n=5) com obesidade. Em relação 

a amamentação exclusiva 78% (n=50) manifestaram a intenção de amamentar até os 6 meses. 

Quanto ao acompanhamento nutricional 6% (n=4) já haviam feito acompanhamento com 

nutricionista, e apenas 11% (n=7) estão fazendo acompanhamento com nutricionista no pré-

natal, porém 72% (n=46) das gestantes manifestaram a intenção de procurar atendimento 

nutricional após a gestação. CONCLUSÃO: Houve um aumento do número de gestantes 

com alterações do estado nutricional no período gestacional em relação ao período pré-

gestacional. Portanto o acompanhamento nutricional durante o pré-natal é uma estratégia 

essencial na manutenção do adequado estado nutricional durante a gestação tendo em vista a 

importância do ganho de peso adequado para a preservação da saúde da gestante e do bebê. 
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ESTILO DE VIDA DE ADULTOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR DE TERESINA-PI 
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INTRODUÇÃO: A saúde de um indivíduo é determinada não só pela ausência de doenças, mas pela 

boa condição física, mental e social. A interação desses componentes caracteriza o estilo de vida que 

de forma não adequada pode gerar risco a ocorrência de doenças. OBJETIVOS: Caracterizar o estilo 

de vida de adultos jovens universitários de uma instituição de ensino superior de Teresina - PI. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal realizado na Faculdade NOVAFAPI. 

Participaram da pesquisa 271 acadêmicos de ambos os sexos adultos jovens (20 a 40 anos) 

regularmente matriculados no segundo semestre letivo de 2009 na instituição. Para coleta de dados foi 

utilizado questionário sócio-econômico e o questionário “Estilo de Vida Fantástico” que é um recurso 

canadense de saúde pública, traduzido e validado para os padrões brasileiros. O questionário foi 

publicado, buscando tornar-se um instrumento de fácil aplicação, baixo custo, apropriado para 

pesquisas epidemiológicas, abordando comportamentos que permitem avaliar o estilo de vida e 

associar a saúde. Os dados foram analisados por estatística descritiva. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da NOVAFAPI com processo CAAE n° 0318.0.043.000-09, atendendo 

ao disposto na resolução 196/96 do CNS.  RESULTADOS: Os participantes possuíam uma média de 

23 anos de idade, sendo 63,47% mulheres e 36,53% homens. Foram categorizados como estilo de vida 

“muito bom” 47% dos pesquisados. Itens como uso de tabaco, álcool e prática de sexo seguro 

obtiveram pontuações desejáveis de vida saudável. Contudo, observou-se aspectos como sedentarismo 

e nutrição inadequada. Em atividade física, os pesquisados relataram a prática de atividade física 

vigorosa e moderada “menos de uma vez por semana” em 49,82% e 31%, respectivamente. Em 

nutrição, a dieta balanceada foi relatada por 28,78% dos estudantes como conduta “algumas vezes” e 

que dentre os itens açúcar, sal, gordura animal e salgadinhos dois deles são ingeridos frequentemente 

em excesso por 31,73% dos participantes. CONCLUSÃO: Apesar de pontuações não favoráveis na 

atividade física e nutrição, os participantes possuem um estilo de vida “muito bom” segundo o 

instrumento. Os indivíduos pesquisados possuem bons níveis socioeconômicos o que pode não 

condizer com a realidade teresinense necessitando de pesquisas de maior abrangência para chegar a 

resultados conclusivos. 
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INTRODUÇÃO: A investigação da relação e influência dos determinantes sociais na 

situação saúde de uma família é uma maneira prática de se obter informações que possibilitem 

uma melhor exploração da incidência da relação existente entre as condições de vida, trabalho 

e o processo saúde/doença, bem como identificar as principais áreas de intervenção. 

Utilizando o método de assistência à saúde coletiva, é possível  conhecer o indivíduo e o seu 

meio, caracterizado pelas relações afetivo-sociais entre os sujeitos da família. OBJETIVO: 

Analisar os determinantes sociais envolvidos no processo saúde/doença de uma família 

residente no Bairro Campo dos Velhos e identificar os fatores de risco biológicos e não 

biológicos presentes na área estudada. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo 

de caso realizado por discentes do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú, módulo de Atenção Básica à Saúde, do município de Sobral-CE. Para a realização do 

trabalho, foram disponibilizados sete dias para a execução das visitas domiciliares em uma 

residência localizada no bairro Campo dos Velhos. Auxiliados pelas agentes comunitárias de 

saúde da Escola de Saúde da Família Visconde de Sabóia, fizemos uma observação direta, 

além da utilização como instrumento para coleta dos dados um  roteiro domiciliar. 

Elaboramos um genograma e um ecomapa com o intuito de proporcionar uma melhor 

percepção dos processos familiares em decorrência desses determinantes. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO:  Através da visita domiciliar foi percebido as dificuldades enfrentadas por 

uma moradora que sustenta a família com uma aposentadoria e complementa a renda como 

rezadeira. Fica constantemente exposta a fatores de risco biológicos e não biológicos, devido 

a falta de tempo para alimenta-se, dormir, e cuidar da higienização do lar. A família possui 

dificuldade de acesso ao serviço de saúde, devido a localização do Posto de Saúde, dessa 

forma, os aconselhamentos e intervenções a respeito dos riscos  são realizados pela a agente 

comunitária de saúde. CONCLUSÃO: A visita domiciliar possibilita o profissional se 

deparar com o cotidiano dos sujeitos, as relações estabelecidas em sua vida familiar e 

comunitária. Frente as péssimas condições de trabalho e renda, aspectos ambientais, 

nutricionais e  acesso ao serviço de saúde, percebemos que há deficiência no acesso a 

informações já que muitos desses poderiam ser solucionados ou amenizados  com medidas 

cabíveis a cada  determinante de saúde encontrado. 
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ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITALAR 

(IH): REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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INTRODUÇÃO: A infecção hospitalar (IH) é definida como aquela adquirida após a 

internação do paciente e que se manifesta durante a internação. As Infecções podem ser 

preveníveis ou não, aquelas que são evitadas podem interferir na cadeia de transmissão dos 

microrganismos. A interrupção dessa cadeia pode ser realizada por meio de medidas 

reconhecidamente eficazes como a lavagem das mãos, o processamento dos artigos e 

superfícies, a utilização dos equipamentos de proteção individual, no caso do risco 

laboratorial e a observação das medidas de assepsia. As ações para controle da infecção 

hospitalar é de responsabilidade das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 

que tem o papel de planejar medidas de racionalização para controle de infecção hospitalar. 

Todavia, cada profissional da área de saúde exerce papel relevante na prevenção e controle da 

IH.  OBJETIVO: Investigar estratégias para prevenção e controle da IH em periódicos de 

enfermagem. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo bibliográfico, realizado a 

partir da leitura de publicações contidas na base de dados SCIELO, publicados nos últimos 09 

anos, a partir de jun/2002 à mar/2011, sobre a temática “estratégias para prevenção e controle 

da Infecção Hospitalar (IH)”. Contudo, foi utilizado o descritor: “prevenção, infecção 

hospitalar”, sem limite de ano, incluindo na amostra: artigos, teses e resumos em português. 

Após a busca foram encontrados 35 artigos, sendo excluídas as que não estavam diretamente 

ligados ao tema desejado. Ao final, a amostra resultou em 20 estudos. RESULTADOS: As 

temáticas mais abordadas foram às estratégias a serem tomadas a fim de evitar incidências de 

IH como: lavagem das mãos, ações educativas, cursos específicos centrados nos aspectos 

técnico e biológico voltado para profissionais da saúde e a criação da CCIH. Com isso, foi 

possível analisar fatores importantes direcionados a reduzir o número de IH. CONCLUSÃO: 

A prevenção e o controle da Infecção Hospitalar estão relacionados à promoção da saúde e 

deve constituir o objetivo de todos os profissionais desta área. Então, a responsabilidade de 

prevenir e controlar a Infecção Hospitalar é individual e coletiva.  
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INTRODUÇÃO: A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus de genoma RNA. 

Caracteriza-se por apresentar quadro febril inespecífico, classificado clinicamente como febre 

do dengue (FD) ou dengue clássica, até manifestações graves, com hemorragia, na febre 

hemorrágica do dengue (FHD), e síndrome do choque do dengue (SCD), podendo levar ao 

óbito. OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo estudar a evolução dos casos de 

dengue na cidade de Teresina, Piauí, entre os anos de 2007 e 2010. MATERIAL E 

MÉTODOS: Trata-se de um estudo epidemiológico, realizado com dados secundários 

referentes ao período de 2007 a 2010. Os dados foram obtidos a partir do banco de dados da 

Fundação Municipal de Teresina, sendo que foram analisados os casos de Dengue Clássico, 

Dengue com complicações, Febre Hemorrágico do Dengue e Síndrome do Choque do 

Dengue. RESULTADOS: Durante o período considerado, foram observadas 9.190 

notificações de dengue clássico, com maior ocorrência no ano de 2007 (4460; 47,2%) e menor 

ocorrência no ano de 2009 (980; 10,4%).  Dentre as notificações dos casos de dengue com 

complicações, houve maior ocorrência em 2007 (105; 1,1%). A Febre Hemorrágica do 

Dengue também teve o maior número de casos em 2007 (67; 0,7%), depois entre os anos de 

2008 e 2009 os números se mantiveram baixos (5; 0,1%), no entanto em 2010  houve um 

aumento expressivo no número de casos (18; 0,2%). A Síndrome do Choque de Dengue 

apresentou apenas um caso em 2007. CONCLUSÃO: As notificações dos casos de Dengue 

em Teresina entre os anos de 2007 e 2010 apresentou uma considerável redução, porém não 

satisfatória. Dessa forma, é considerada necessária adoção de estratégias de controle com 

ênfase especial na redução de criadouros, com a diminuição dos riscos domésticos da 

proliferação do vetor, bem como uma conscientização da população acerca dos cuidados e 

riscos com a dengue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alinemary2@yahoo.com.br


Anais eletrônicos I Congresso Piauiense de Saúde Pública  

 

Parnaíba, 31 de agosto a 03 de setembro de 2011 

168 
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INTRODUÇÃO: Atenção farmacêutica (AF), interação direta do farmacêutico com o 

paciente através do Acompanhamento Farmacoterapêutico (AFT), objetiva detectar, prevenir 

e resolver Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM), propondo uma farmacoterapia 

racional no intuito de melhorar a qualidade de vida. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é 

uma doença crônica que pode requerer polifarmacoterapia de uso contínuo, favorecendo o 

aparecimento de PRMs. O estudo de caso analisado baseia-se no AFT, em andamento, com 

paciente voluntária do projeto de extensão desenvolvido na Farmácia Escola da UFPI. 

OBJETIVOS: Através do AFT, pretendeu-se estudar os medicamentos utilizados pela 

paciente, conhecer suas morbidades, detectar PRMs e propor intervenções farmacêuticas para 

solucioná-los. METODOLOGIA: Seguiu-se a Metodologia Dáder de Seguimento 

Farmacoterapêutico e o projeto é aprovado pelo Comitê de Ética da UFPI. RESULTADOS: 

Dentre as preocupações de saúde da paciente ERP, 58 anos, IMC 30,75, identificou-se: HAS, 

dislipidemia, dores articulares, cefaléia, sedentarismo, alta ingestão de café, distúrbios 

gástricos, principalmente à noite, estresse e IMC indicando obesidade. Após a ocorrência de 

picos hipertensivos em 2010 seu médico alterou o esquema terapêutico: enalapril 20mg e 

sinvastatina 40mg por hidroclorotiazida 25mg, atenolol 50mg, anlodipino 5mg e hidralazina 

50mg. Entretanto os níveis de pressão arterial (PA) medidos no AFT flutuam em torno de 

150/95mmHg, denotando um PRM que resulta em inefetividade não quantitativa, além de 

uma insegurança quantitativa, visto que a paciente relata aumentar a dose dos anti-

hipertensivos associado a analgésicos quando sente cefaléia e dor nos olhos. Dentre as 

intervenções farmacêuticas estão o aconselhamento para uma reavaliação clínica junto ao seu 

médico com relação aos medicamentos anti-hipertensivos; às dores articulares, avaliar uso de 

analgésicos, níveis de cálcio devido à idade e atividade física viável, inclusive para controle 

da PA; reduzir a ingestão de café (que eleva a PA); não alterar posologias por conta própria e 

para evitar os problemas de digestão, reduzir refeições noturnas. Orientou-se ainda a realizar 

novos exames e buscar endocrinologista para avaliação do uso de antilipêmicos e redução do 

IMC. CONCLUSÃO: Identificou-se PRMs e foram propostas intervenções farmacêuticas 

visando uma melhoria na qualidade de vida, que dependem da adesão da paciente e 

necessitam de ações multiprofissionais para serem efetivas. 
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INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença crônica, de prevalência crescente e que vem 

atingindo proporções preocupantes em todo o mundo, sendo considerado um dos principais 

problemas de saúde pública da sociedade. A doença é denominada “mórbida”, pois traz 

consigo patologias associadas como, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, apnéia do 

sono, infertilidade nas mulheres e falta de ar aos pequenos esforços, que podem representar 

risco de vida. As principais causas da Obesidade Mórbida são: comer em excesso, comer 

rápido demais, comer mal, falta de exercício, predisposição genética, fatores psicológicos. 

OBJETIVO: Aplicar o Processo da Sistematização da Assistência de Enfermagem com o 

intuito de melhorar a qualidade da assistência de Enfermagem ao paciente acometido por essa 

doença. MATERIAIS E MÉTODOS: Este é um estudo descritivo com uma abordagem 

qualitativa, do tipo estudo de caso. A pesquisa foi realizada na Unidade de Clinica Médica 

São Joaquim da Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE. O referido estudo foi realizado no 

mês de maio/ 2011. O sujeito da pesquisa foi a Sra. F.C.O, de 63 anos, com obesidade 

mórbida, na qual foi internada por quadro pneumônico e crise hipertensiva, sendo descoberto 

também diabetes mellitus. As informações foram obtidas através de roteiro de anamnese. 

Respeitamos a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que trata dos princípios 

básicos da bioética. RESULTADOS: Com os dados obtidos diagnosticamos: Adaptação 

prejudicada; Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais; Déficit de 

autocuidado relacionado com o comprometimento cognitivo; Risco de síndrome de estresse 

por mudança; Risco de infecção relacionado a fatores externos; Padrão respiratório ineficaz; 

Risco de Lesão por posicionamento; Risco de Ansiedade relacionada com a aparência física; 

Perfusão tissular ineficaz (cardiopulmonar). Intervimos no processo saúde-doença do paciente 

por meio de ações educativas, assistindo as suas necessidades biopsicossociais, estabelecendo 

uma relação de respeito. CONCLUSÃO: Pode-se observar quão relevante é a prática da 

SAE, pois contribui de modo incontestável na reabilitação de pacientes, inclusive com 

obesidade mórbida. 
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INTRODUÇÃO: Albinismo e polidactilia são condições genéticas compatíveis com padrões 

de herança autossômica recessiva monogênica e autossômica dominante monogênica, 

respectivamente. A freqüência de indivíduos com essas condições é variável em diferentes 

populações, porém sabidamente aumentada com a ocorrência de casamentos consangüíneos. 

Tanto o albinismo quanto a polidactilia são condições estigmatizantes e que muitas vezes 

levam ao preconceito e isolamento social, situações que são mais bem combatidas com a 

educação. OBJETIVO: conhecer a historia familiar de indivíduos portadores de albinismo ou 

polidactilia, bem como de seus cônjuges, visando um bom aconselhamento genético. 

MATERIAIS E METODOS: Partindo dessa idéia, foi realizado na cidade de Picos - PI um 

estudo genético baseado na historia familiar de indivíduos portadores de albinismo ou 

polidactilia, e sua relação com a ocorrência de casamentos que entre parentes. Esse estudo foi 

conduzido a partir de entrevistas com pessoas fenotipicamente classificadas como albinos ou 

polidáctilos e seus parentes. Foram levantadas informações acerca da história familiar e da 

ocorrência das síndromes em outros parentes (até onde fosse do conhecimento do 

entrevistado). Em seguida foram montados heredogramas de cada família e analisados os 

padrões de herança, prováveis fenótipos dos indivíduos e probabilidades de ocorrência de 

novos casos dentro das famílias. RESULTADOS: ao todo foram identificados 37 casos, 

sendo 24 casos de albinismo e 13 casos de polidactilia. Em 3 casos de albinismo e de 

polidactilia foram relatados casamentos consangüíneos. Os padrões de herança observados 

foram compatíveis com o descrito na literatura, exceto um caso que no momento está sendo 

mais bem investigado. Em um dos casos foi relatada a ocorrência de albinismo e polidactilia 

em diferentes indivíduos de uma mesma família. Nessa família foram relatados 2 Casamentos 

consangüíneos. Esse estudo está em andamento com o levantamento de novos casos e 

aprofundamento na análise dos heredogramas. CONCLUSÃO: Acreditamos que esse estudo 

contribuirá para o entendimento dessas síndromes genéticas no município de Picos - PI, sua 

relação com os casamentos consangüíneos e dessa forma direcionar estratégias de 

aconselhamento genético e atenção aos portadores dessas síndromes. 
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INTRODUÇÃO: Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) a assistência à saúde 

no País tinha uma estreita vinculação com as atividades previdenciárias, e o caráter 

contributivo do sistema existente dava direito à saúde apenas aqueles que possuíam carteira 

assinada. Tal situação começou gerar no seio da comunidade de profissionais da saúde, de 

sanitaristas e da própria sociedade brasileira, um movimento na direção de uma reforma 

sanitária e de uma transformação dos paradigmas do sistema de saúde. OBJETIVO: Avaliar 

o processo de mudanças e evoluções da saúde brasileira. MATERIAIS E MÉTODOS: 

Estudo do tipo revisão bibliográfica realizado durante o mês de abril de 2011 para a disciplina 

Administração de Saúde Pública em que foram consultadas as bases de dados utilizando os 

descritores: Sistema Único de Saúde, Saúde Pública, Enfermagem, apreciando as publicações 

dos últimos cinco anos. RESULTADOS: O processo de implantação do SUS foi marcado por 

avanços e recuos, no sentido mais abrangente de uma reforma do modelo individual, médico-

assistencial, privativista, tendo o respaldo e a liderança do movimento sanitário que propôs 

alternativas para um novo sistema de saúde com características democráticas baseados nos 

princípios da universalidade, equidade, integralidade. CONCLUSÃO: A construção de um 

novo modelo de saúde proposto pela Reforma Sanitária aconteceu mediante as intensas 

dificuldades, obstáculos, equívocos decorrentes da época. O SUS (Sistema Único de Saúde), 

cujo arcabouço jurídico-institucional foi definido na Constituição Federal de 1988, encontra-

se em pleno processo de consolidação. Entretanto novos desafios se apresentam e os velhos 

desafios ainda persistem, cabe então aos profissionais de saúde juntamente com a sociedade 

cobrarem dos gestores a efetividade dos princípios e diretrizes que regem o SUS.
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INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo 

Mycobacterium leprae que tem afinidade por células cutâneas e nervos periféricos. No Brasil, 

a doença faz parte das prioridades de gestão do Ministério da Saúde (MS), através do 

Programa de Controle da Hanseníase, que recomenda que a doença seja inserida entre as 

prioridades do Pacto pela Saúde, fortalecendo as ações de vigilância, salientando que a 

maioria dos casos pode ser diagnosticada, tratada e curada na atenção básica. OBJETIVO: 

Este trabalho intenta analisar a evolução histórica da hanseníase no município de Sobral, dos 

anos de 2005 a 2009, comparada à situação de casos no Estado. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Trata-se de um estudo documental e retrospectivo com abordagem quantitativa, 

no qual os dados foram coletados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN-NET), no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e no Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), no mês de março/2011. A base de dados foi obtida junto ao 

Serviço de Vigilância Epidemiológica do município, salvaguardando-se a confidencialidade 

dos dados de identificação de cada caso, visto que o estudo incorporou os princípios da 

Resolução 196/96 do Ministério da Saúde. RESULTADOS: O município de Sobral 

apresentou taxas de detecção superiores ao do estado, enquanto este é classificado pelo 

Ministério da Saúde como alto ou muito alto, aquele, é classificado como hiperendêmico no 

período de 2005 a 2009 e apresentou uma elevação da taxa de detecção até o ano de 2008, 

sofrendo uma redução apenas no ano de 2009. O sexo masculino concentra as maiores taxas, 

seguindo a tendência estadual. Sobral apresentou, portanto, taxas elevadas que não seguem a 

tendência da região e estado que está inserido. CONCLUSÃO: Conclui-se que o município 

deve intensificar as campanhas de controle da hanseníase, informando a população e 

reciclando os profissionais, para que se possa realizar um diagnóstico precoce e evitar um 

tratamento tardio. Além disso, deve-se aumentar a busca ativa para exame dos comunicantes 

intradomiciliares e atentar para as crianças menores de 15 anos que podem ser portadoras da 

doença. 
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INTRODUÇÃO: A tuberculose representa um problema de saúde pública prioritário no 

Brasil. Estima-se que, cerca de um terço da população mundial, esteja infectada, ficando sob 

risco de desenvolver a enfermidade. Em torno de oito milhões de casos novos e quase 3 

milhões de mortes por tuberculose, ocorrem anualmente. Vem se firmando como uma das 

principais causas de morbimortalidade, atingindo indistintamente diversas faixas etárias e 

classes sociais. Apesar de já existirem recursos tecnológicos capazes de promover seu 

controle, ainda não há perspectiva de obter-se, em futuro um próximo, sua eliminação. 

OBJETIVO: Este estudo intenta apresentar a série histórica dos casos de tuberculose do 

município de Sobral, Ceará, no período de 2004 a 2009, comparando com a situação do 

estado. MATERIAIS E MÉTODOS: Caracteriza-se como um estudo documental e 

retrospectivo com abordagem quantitativa. As informações referentes aos casos ocorridos nos 

anos de 2004 a 2009 foram colhidas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN-NET), no Banco de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS/MS) e através do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi realizado no serviço de Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria da Saúde e Ação Social de Sobral, durante o mês de 

fevereiro/2011. RESULTADOS: Analisando as taxas de incidência no decorrer dos anos, 

pode-se perceber o elevado índice da doença no município de Sobral, atingindo no ano de 

2009 um valor de 99,76 por 100 mil habitantes, sendo considerado alto para os padrões 

nacionais. Em contrapartida, no estado os casos decrescem ao longo da série. Quanto ao sexo, 

notou-se que o sexo masculino encontra-se com índices superiores em relação ao sexo oposto 

em todo o período em estudo, representando uma taxa de incidência de 132,53 em contraste a 

uma taxa de 69,92 no sexo feminino no ano de 2004. O maior número de notificações em toda 

a série histórica ocorreu em 2008, atingindo a marca de 176 novos casos naquele ano. 

CONCLUSÃO: Pode-se concluir, através deste estudo, que em virtude das elevadas taxas da 

doença que ainda persistem no município de Sobral, devem-se intensificar as campanhas de 

prevenção e controle a fim de reduzir a incidência do agravo e, além disso, é de extrema 

importância identificar o perfil da população acometida, para que sejam traçadas estratégias 

voltadas para a realidade do território, sendo possível realizar um diagnóstico precoce e evitar 

um tratamento tardio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gleicinha-lima@hotmail.com


Anais eletrônicos I Congresso Piauiense de Saúde Pública  

 

Parnaíba, 31 de agosto a 03 de setembro de 2011 

174 

EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM PRÁTICAS 

HUMANIZADAS NO CAPSAD 

 

Ítalo Bruno Barbosa Sampaio 
1
, Lourival Gomes da Silva Júnior 

1
, Francisco Thiago Batista 

Pires
1
, Mailson Fontes de Carvalho

1
 , Anderson Feitosa Gonçalves

1
, Ana Izabel Oliveira 

Nicolau
1
, Izabel Cristina Borges Feitosa Caminha

1
, Marluza Greyce Cella Martins Sales

1
, 

Mailson Fontes de Carvalho
 1 

 

1 - Universidade Federal do Piauí – UFPI, Picos, PI. 

 

Email: italo_pirlo@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas (CAPSad) de Picos - PI 

tem como objetivo oferecer atenção secundária à saúde mental dos municípios da região, em 

situações de transtorno mental e sofrimento psíquico ligados ao uso de álcool e outras 

substâncias, articulando políticas públicas e ações sociais visando à discussão e prevenção do 

abuso de substâncias. OBJETIVO: O estudo tem por finalidade relatar a vivência dos 

acadêmicos de enfermagem na realização dos procedimentos voltados ao cuidado aos usuários 

de álcool e drogas. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência, ocorrido no período de outubro a novembro de 2010, baseado no convívio das 

consultas de enfermagem a clientes usuários de drogas assistidos pelo CAPSad da cidade de 

Picos - PI. Utilizou-se recursos audiovisuais, didáticos e artístico-culturais, visando uma 

maior aproximação com os pacientes do CAPSad para estabelecer um ambiente de confiança 

e descontração e assim facilitar a interação entre pacientes e acadêmicos.RESULTADOS: A 

visita ao CAPSad foi bastante significativa para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

acadêmicos, fortalecendo a construção de um novo olhar no que diz respeito à assistência que 

deve ser prestada à pessoa dependente de drogas. A visita técnica trouxe como experiência, 

uma observação mais próxima e um espaço ao diálogo com os usuários do serviço que se 

encontravam num estado crítico. CONCLUSÃO: A experiência vivenciada despertou nos 

acadêmicos, a reflexão de que o indivíduo que não é aceito socialmente tem dificuldades de 

construir sua identidade social, pois as ações nas relações humanas interferem na projeção dos 

conceitos coletivos de felicidade, possibilitando gerar a gratificação individual. Além disso, o 

convívio com os usuários de drogas, a partir da assistência prestada, favoreceu o 

aprimoramento das habilidades técnicas do cuidado e a importância da humanização da 

assistência. 
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INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), uma 

iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação, foi criado para viabilizar o 

aperfeiçoamento e especialização em serviço dos profissionais da saúde, bem como a 

iniciação ao trabalho, estágios e vivências, dirigidos aos estudantes da área, de acordo com as 

necessidades do Sistema Único de Saúde - SUS. A articulação entre ensino-serviço-

comunidade proposta pelo PET-Saúde garante oportunidades para o desenvolvimento de 

atividades, mediante grupos de aprendizagem de natureza coletiva e interdisciplinar. 

OBJETIVO: Descrever a experiência de monitores do PET-Saúde da Família no Centro de 

Saúde da Família Herbert de Sousa em Sobral-CE. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se das 

atividades interdisciplinares desenvolvidas pelos estudantes de medicina, enfermagem, 

odontologia, educação física e pela equipe de saúde da família do Centro de Saúde da Família 

(CSF) Herbert de Souza, Sobral-CE. O período de realização das atividades foi de março a 

junho de 2011, sob a coordenação dos preceptores e com orientação da tutoria, tendo como 

carga horária 8 horas semanais. RESULTADOS: Como resultados temos a realização de 

práticas desenvolvidas pelos monitores no atendimento à demanda espontânea na unidade de 

saúde, envolvendo o processo de triagem e acolhimento. Foram identificadas ainda as 

necessidades de saúde da comunidade durante o período em que os monitores atuaram a partir 

da priorização dos programas da Estratégia Saúde da Família e do processo de 

territorialização, que de acordo com o diagnóstico situacional foram evidenciados, sempre em 

consonância interdisciplinar, potencializando e estimulando o envolvimento dos estudantes, 

equipe e comunidade. CONCLUSÃO: Conclui-se que o enfrentamento de determinados 

problemas de saúde que se fazem presentes no contexto da Atenção Primária à Saúde exige o 

envolvimento interdisciplinar e que esta prática proporciona para o aluno uma visão ampla do 

processo saúde-doença e o reconhecimento da importância do trabalho em equipe para 

promover uma atenção à saúde integral. 
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EXPERIÊNCIA DOCENTE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DA 

TERRITORIALIZAÇÃO. 

 

Gladys Carvalho de Araujo Alencar, Aurilene Soares de Souza, Michelle Vicente Torres, 

Valéria Raquel Alcântara Barbosa,
 
Vinicius Alexandre da Silva Oliveira

.
 

 

Universidade Estadual do Piauí – UESPI. 

 

e-mail: gladysalencar@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A territorialização como um dos pressupostos básicos do trabalho do 

Programa de Saúde da Família exige a demarcação de limites das áreas de atuação dos 

serviços, reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social existente e 

estabelecimento de relações horizontais com outros serviços adjacentes e com centros de 

referência. OBJETIVOS: Relatar experiência da prática pedagógica no ensino-aprendizagem 

na perspectiva docente no processo de territorialização na Residência Multiprofissional da 

UESPI em Teresina-PI. MATERIAIS E MÉTODO: A territorialização ocorreu de setembro 

a novembro de 2010 em três áreas cobertas pela Estratégia Saúde da Família na zona Leste de 

Teresina-PI (Satélite, Vila Bandeirantes e Planalto Uruguai). Os residentes de categorias 

multiprofissionais em saúde, tutores e preceptores organizaram um seminário disparador 

sobre a temática, para aplicação de instrumento de coletas de dados. Participaram de reuniões 

de planejamento para a pactuação e agendamento das visitas ao território junto aos agentes 

comunitários de saúde, conforme sua microárea para iniciar o reconhecimento do espaço 

físico, principais pontos de utilização comunitária, interação social e suas potencialidades. Os 

discentes recebiam ainda apoio pedagógico por meio dos Grupos de Estudo Multiprofissional. 

Cada preceptor coordenou a cada quinze dias um Grupo de Estudo por Categoria, onde cada 

grupo de residente recebeu orientações a respeito de como analisar cada área de acordo com 

as possibilidades de atuação de sua profissão. RESULTADOS: Somaram-se aos dados 

coletados informações do SIAB para cada micro-área e foi organizado um relatório final, 

apresentado, comentado e discutido, problematizando-se pontos frágeis e potencialidades de 

cada um dos três territórios, gerando-se seus respectivos diagnósticos de saúde e fornecendo-

se subsídios para o planejamento de ações. CONCLUSÕES: A prática pedagógica relatada 

possibilitou a realização de uma territorialização satisfatória, resultando em um diagnóstico 

em saúde comunitária que proporcionou bases para o planejamento e ações em saúde. 
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: UMA EXPERIÊNCIA PARA O CRESCIMENTO 

PROFISSIONAL 

 

Manuelle Maria Marques Matias¹, Francisca Samila Pinto Romão¹, Rafael Aguiar Dias¹, 

Antonia Siomara Rodrigues Silva² 

 

1- Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Sobral, CE. 

2- Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Sobral, CE. 

 

e-mail: manumatias29@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A extensão universitária possibilita ao estudante estender seu aprendizado 

e aplicá-los fora do espaço acadêmico, onde acontece o retorno à sociedade do conhecimento 

adquirido. Na Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA temos o projeto “A Enfermagem 

no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM)”, que nos 

possibilita um contato direto com a comunidade. Nesse mesmo projeto tivemos a 

oportunidade de sermos monitores.OBJETIVO:Relatar a experiência de monitoria 

vivenciada em um projeto de extensão de controle de HAS e DM.MATERIAIS E 

MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos monitores de um projeto de 

extensão do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, no 

período de um ano. Durante as reuniões semanais, participamos com montagem da estrutura 

técnica (notebook, freqüência, ofício para as ações educativas). Além disso, apresentamos 

aulas expositivas sobre HAS e DM e modelos de estudo de caso. Promovemos oficinas de 

aferição de pressão arterial (PA) e glicemia. Acompanhamos os novos alunos em uma ação 

que se deu em um bairro carente do município de Sobral, onde ofertamos vários serviços: 

aferição de PA e glicemia, vacinação contra a gripe para idosos e visitas domiciliares. Além 

disso, realizamos estudos de caso com pacientes internados em um hospital de referência do 

município. Dividimo-nos nos grupos formados, aplicamos a sistematização da assistência de 

enfermagem, orientamos aqueles que nunca produziram um estudo científico e, então, 

repassamos os trabalhos paras as docentes para serem 

corrigidos.RESULTADOS:Ressaltamos o aprendizado para nós como primeira experiência 

de monitoria, de docência  e da importância de trabalhar nas diversas complicações da HAS e 

DM e, principalmente de intensificarmos mais a questão da promoção da saúde e prevenção 

dessas mesmas complicações.Além disso, o que também nos estimulou foi o aprendizado dos 

alunos que apresentaram seus trabalhos no final do projeto, bem como os benefícios das ações 

para a comunidade. CONCLUSÕES: Acreditamos que a enfermagem oferece muitas 

possibilidades aos que pretendem seguir essa carreira e, principalmente, se vivenciarmos o 

ensino, a pesquisa e a extensão. Em nosso curso de graduação, sentimo-nos encorajados 

nesses três aspectos, especialmente na extensão. Neste, estamos experimentando também a 

rica experiência de ensinar, que é imprescindível no meio acadêmico. 
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FATORES ASSOCIADOS AO USO DE DROGAS ENTRE ADOLESCENTES 

 

Manuelle Maria Marques Matias¹, Alana Freire Cisne¹, Antonia Mílvia Carvalho Soares 

Siqueira¹, Francisca Samila Pinto Romão¹, Ginúbia Braga Ferreira¹, Katiane Almeida Lima¹, 

Rafael Aguiar Dias¹, Rafael de Sousa Braga¹, Diane Sousa Sales² 

 

1- Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Sobral, CE. 

2- Instituto Exitus, Sobral, Ceará. 

 

e-mail:manumatias29@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase caracterizada pela busca de identidade.Nessa 

busca, os adolescentes passam a ter idéias e ideais próprios, deixando de se espelhar apenas 

nos pais para se deixar influenciar também pelo grupo de amigos. Nesse contexto de procura 

de novos ideais e vínculos, a droga aparece na adolescência como uma ponte que permite o 

estabelecimento de laços sociais, propiciando o pertencimento a um determinado grupo de 

iguais diferentes do seu grupo familiar de origem.Diante da perspectiva de vulnerabilidade 

dos adolescentes no que tange à questão das drogas,propusemo-nos a investigar quais os 

principais fatores apontados por adolescentes residentes em uma área de risco ao uso de 

drogas como desencadeantes desse uso.OBJETIVOS:Conhecer os possíveis fatores 

desencadeantes do uso de drogas entre adolescentes.MATERIAIS E MÉTODOS:Estudo 

exploratório-descritivo de natureza qualitativa,realizado no Centro de Saúde da 

Família(CSF) Herbert de Sousa, Bairro Padre Palhano,Sobral,Ceará.O estudo foi feito com 

15 adolescentes integrantes do grupo do CSF,no mês de novembro de 2010.Utilizou-se como 

método de coleta de dados de um questionário norteador.Para a análise dos dados utilizamos 

as informações contidas no instrumento aplicado aos participantes em consonância com a 

Resolução 196/96.O estudo foi autorizado mediante assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.RESULTADOS:Após análise das respostas do questionário,pudemos 

observar que a grande maioria dos adolescentes acreditam ser a má-influência dos amigos o 

principal fator associado ao uso de drogas entre jovens.A falta de assistência dos pais foi 

outro fator considerado de importância e algumas respostas ainda retratavam que havia ainda 

a prática da coerção ao consumo de drogas aos filhos por parte dos 

pais.CONCLUSÃO:Diante das respostas apresentadas é perceptível a influência dos amigos 

como ponto de partida para o uso de drogas,fazendo-se necessário uma maior articulação de 

atividades voltadas ao jovem que trabalhem a formação de caráter,personalidade,atitude dos 

mesmos e abordem temas-problema da realidade vivida por eles como forma de prevenção.A 

falta de assistência dos pais evidencia a necessidade de trabalhar a prevenção a partir dos 

pais como colaboradores primordiais na formação dos filhos como seres humanos e 

cidadãos.                           
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FATORES DA NÃO ADESÃO AO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO 

UTERINO 

 

Karina Oliveira de Mesquita¹, Elaine Cristina Bezerra Almeida¹, Verônica Érica Araújo da 

Silva¹, Maria Socorro Carneiro Linhares¹, Diane Sousa Sales¹ 

 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. Sobral, CE 

 

E-mail: karininhamesquita@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O Brasil foi um dos primeiros países a introduzir o exame citopatológico 

com a finalidade de detecção precoce do câncer de colo uterino (CCU), porém a doença 

continua sendo um problema de saúde pública, pois 30% das mulheres realizam o 

Papanicolau apenas três vezes na vida, o que explica o diagnóstico tardio da doença. O exame 

de Papanicolau é a estratégia de rastreamento do Ministério da Saúde, por ser um exame 

rápido e indolor, de fácil execução, que tem se mostrado efetivo e eficiente. É preciso atentar 

para os motivos que podem interferir na decisão da mulher em realizar ou não realizar a 

prevenção da neoplasia. OBJETIVO: Identificar os motivos que levam as mulheres atendidas 

na Unidade Básica de Saúde (UBS) CAIC a não realizar o exame preventivo do CCU. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo exploratório descritivo, de abordagem 

qualitativa. Os sujeitos foram 10 mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos, domiciliadas no 

bairro Alto da Brasília e atendidas na UBS em estudo. Os dados foram coletados mediante 

utilização da técnica de pesquisa de Grupo Focal, que consiste na coleta dados por meio das 

interações grupais ao se discutir um tópico sugerido pelo pesquisador. As discussões foram 

gravadas e transcritas a fim de identificar e analisar os fatores de não realização do exame. 

Para análise dos dados utilizou-se a técnica de análise do conteúdo. O desenvolvimento do 

estudo ocorreu de acordo com o preconizado pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. RESULTADOS: Os dados resultaram em 4 categorias sobre a não adesão das 

mulheres ao exame preventivo: 1. O exame é constrangedor; evidenciado quando as mulheres 

relataram sentirem vergonha, medo e constrangimento ao realizarem o exame; 2. Um exame 

sem privacidade; onde elas relataram haver o trânsito desrespeitoso de profissionais e outras 

pessoas na sala de exame. 3. Um exame difícil; evidenciado pela dificuldade de marcar a 

consulta. 4. Insegurança quanto ao resultado; onde relataram temor para receber o exame, pois 

o câncer suscita pavor. CONCLUSÃO: Continua sendo um desafio para os profissionais de 

saúde, garantir uma maior cobertura desse serviço e, consequentemente, diminuir as altas 

taxas de incidência do câncer. Somente uma equipe de saúde humanizada poderá tratar a 

cliente como pessoa, encontrando espaço para a expressão de seus sentimentos, respeitando-a, 

envolvendo-se com ela, colocando-se em seu lugar, desenvolvendo assim uma relação 

intersubjetiva. 
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FATORES DIETÉTICOS NO DESENVOLVIMENTO DA OBESIDADE INFANTIL 

 

Joyce Aline Maria Santos Ricardo¹, Flaviana Silva dos Santos¹, Elisangela Moraes Baptista¹, 

Izabelle Silva de Araujo¹, Ana Christina Carvalho dos Santos¹, Maria da Conceição Silva 

Tomaz
1
  

 

1 - Faculdade Piauiense - FAP, Parnaíba, PI. 

 

e-mail: joycemodoxe@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A alimentação é um dos fatores que contribui paro o aparecimento de 

doenças crônicas degenerativas no ser humano, que são hoje um sério problema de saúde 

pública. A obesidade é uma das enfermidades nutricionais que mais têm apresentado aumento 

de sua prevalência, tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. A 

obesidade infantil vem aumentando de forma significativa e ela determina várias 

complicações na infância e na idade adulta. OBJETIVO: Apresentar através de revisão de 

literatura os principais fatores dietéticos no desenvolvimento da obesidade infantil. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Este trabalho se caracteriza como uma revisão bibliográfica 

onde foram identificadas e analisadas 12 publicações científicas, incluindo artigos originais, 

artigos de revisão, comunicação científica e capítulos de livros. O recorte temporal esta 

compreendido entre os anos 2001 e 2010, tendo como fontes principais para a pesquisa os 

bancos de dados SciELO (Scientifc Eletronic Library Online) e Google acadêmico. 

RESULTADOS: Os resultados encontrados foram que vários fatores são importantes na 

gênese da obesidade, como os genéticos, os fisiológicos e os metabólicos; no entanto, em 

relação aos fatores etiológicos relacionados com o desenvolvimento da obesidade na infância 

são determinantes o desmame precoce, introdução de alimentos inadequados e a inatividade 

física. O aumento no consumo de alimentos ricos em açúcares simples e gordura, com alta 

densidade energética, e a diminuição da prática de exercícios físicos, são os principais fatores 

relacionados ao meio ambiente. CONCLUSÃO: Uma vez que é na infância que o hábito 

alimentar se forma, é necessário o entendimento dos seus fatores determinantes, para que seja 

possível propor processos educativos efetivos para a mudança do padrão alimentar da criança. 

Para o tratamento do obeso infantil, é importante a atuação de equipe multiprofissional 

(médico, nutricionista, psicólogo, e educador físico). Para melhores resultados no tratamento é 

importante a cooperação dos pais. Além disso, a escola tem papel fundamental ao modelar as 

atitudes e comportamentos das crianças sobre a atividade física e nutrição. 
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FATORES E CAUSAS DETERMINANTES NO DESENCADEAMENTO DA ANEMIA 

FERROPRIVA EM CRIANÇAS 

 

Isabela Pereira Serra¹, Cibelle Maria de Abreu Ibiapina¹, Samara Oliveira Val¹, Dayan de 

Araújo Marques¹, Izabelle Silva de Araújo¹ 

 

1 – Faculdade Piauiense – FAP, Parnaíba, PI. 

 

e-mail: samaravall@gmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A deficiência de ferro é considerada uma das doenças nutricionais de maior 

prevalência, acometendo mais de dois bilhões de pessoas em todo o mundo. Estudos tem 

demonstrado que crianças, particularmente aquelas com idade inferior a cinco anos, 

apresentam baixos escores em testes de desenvolvimento mental e de atividade motora, um 

fator que pode levar a seqüelas irreversíveis, mesmo na presença de tratamento adequado. 

Como qualquer problema de saúde pública, sua origem é multicausal e, desta maneira, 

existem vários fatores que apresentam relação direta e/ou indireta com a anemia. 

OBJETIVO: Apresentar através da revisão de literatura as principais causas determinantes da 

anemia em crianças. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo de revisão de 

literatura, onde foram identificados e analisados dez trabalhos publicados, sendo o recorte 

temporal compreendido entre os anos de 2000 a 2010. Foram utilizados artigos disponíveis no 

banco de dados Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e Google Acadêmico. A revisão 

foi restrita aos estudos publicados com crianças, por ser esta a faixa etária mais acometida 

pela deficiência de ferro em países em desenvolvimento.  RESULTADOS: As principais 

causas referidas na literatura abordavam as condições socioeconômicas, as condições de 

assistência à saúde da criança, seu estado nutricional, a presença de morbidades, o consumo 

alimentar e os fatores biológicos. Estudos detectaram associação entre anemia e baixa renda e 

entre anemia e baixa escolaridade.  A anemia ferropriva tem como causa imediata o consumo 

insuficiente de alimentos fontes de ferro ou a baixa biodisponibilidade do ferro ingerido, é 

mais prevalente nos dois primeiros anos de vida, devido às necessidades aumentadas de ferro 

durante essa fase de desenvolvimento rápido e à quantidade de ferro na dieta, aliada ao 

desmame precoce, principalmente nas populações de baixa renda. CONCLUSÃO: Tendo em 

vista a magnitude do problema e as várias causas da anemia revisadas neste trabalho, torna-se 

necessária a implementação de medidas urgentes de prevenção e tratamento da anemia, 

havendo maior comprometimento dos profissionais da área da saúde. Contudo, através desse 

estudo, espera-se contribuir para a aquisição de informações para introdução de um olhar 

científico e acadêmico sobre este assunto, servindo de base para continuidade e 

desenvolvimento de outros trabalhos. 
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FORTALECENDO AS AÇÕES DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE. 

 

Adriano Ferreira Martins¹, Jocélia Maria de Oliveira¹, Kellyanne Abreu Silva¹, Islayne de 

Fátima Costa Ramos², Mickelline Chaves de Brito Reges², Ivna Maria Cavalcante Justi² 

 

1 - Universidade Federal do Ceará - UFC, Fortaleza, CE. 

2- Secretaria de Saúde de Canindé - CE 

                                                                             

E-mail: adrianoenfo@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) estão voltados para o bem 

estar integral das pessoas através da oferta dos serviços de saúde a toda a população brasileira. 

Para desencadear as ações de atenção básica contamos com a participação de vários atores, 

destacando o Agente Comunitário de Saúde (ACS). OBJETIVOS: Compreender as 

necessidades dos Agentes Comunitários e Promover educação permanente afim de melhor a 

pratica deste nos territórios que atuam. MATERIAL E MÉTODOS: Com o objetivo de 

promover o processo de Educação Permanente para estes profissionais, aplicamos um 

questionário respondido pelos 121 ACS que trabalham no município para identificar quais as 

demandas de conhecimento para sua dinâmica de trabalho atribuindo elementos de facilidades 

e dificuldades. RESULTADOS: As principais demandas apontadas foram respectivamente: 

hanseníase, saúde mental, violência, vacinas e  tuberculose. A partir dessas informações 

elaboramos um ciclo de atualização para estes profissionais, com cronograma de aulas 

semanais (teóricas e práticas) envolvendo profissionais de várias categorias com enfoque nos 

principais obstáculos identificados. Utilizamos o Manual do Ministério da Saúde intitulado 

“Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde” para contemplar vários aspectos da rotina de 

trabalho. O período do curso foi de setembro a dezembro de 2010, e teve como público alvo 

os 121 ACS do município. No encerramento da capacitação foi respondido um novo 

questionário como formar de avaliar o curso e identificar se as demandas foram sanadas. 

CONSIDERAÇÕES: Podemos perceber que os ACS mostraram um bom rendimento e que a 

atuação destes tende a ser melhorada a partir da implantação de busca ativa, diagnóstico 

precoce, implementação do processo de trabalho e principalmente melhoria da qualidade do 

serviço de saúde na Estratégia Saúde da Família. 
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GÊNEROS FÚNGICOS ISOLADOS EM RAÇÃO PARA AVES COMERCIALIZADA 

EM TERESINA, PI 

 

Verbena Carvalho Alves
1
, Cristiane Evangelista Lima

1
, Julliet Teixeira de Oliveira

1
, Aline 

Maria Dourado Rodrigues
 1

, Francisco das Chagas Cardoso Filho
1
,
 
Maria Christina Sanches 

Muratori
2
 

                                                     

1 - Universidade Federal do Piauí – UFPI, Teresina, PI. 

 

e-mail: verbenacalves@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Os fungos se encontram em abundância no solo, nos vegetais e nas águas, 

por este motivo podem ser usados como parâmetro na avaliação microbiológica das condições 

higiênicas do alimento. A contaminação por fungos é importante não apenas sob o ponto de 

vista sensorial, mas também pela capacidade de alguns gêneros produzirem micotoxinas, que 

são metabolitos secundários tóxicos aos animais e ao homem. OBJETIVOS: Objetivou-se 

neste estudo quantificar e identificar a microbiota fúngica da ração para aves comercializada 

na cidade de Teresina, PI. MATERIAL E MÉTODOS: As amostras de ração foram 

provenientes de casas agropecuárias da cidade de Teresina, PI. Em cada um dos três 

estabelecimentos comerciais sorteados foi coletado para análise da micobiota fúngica cinco 

amostras de rações para aves com 500 g, totalizando 15 amostras. Para contagem de fungos 

filamentosos e leveduras, utilizou-se a metodologia decimal seriada (10
-1

 a 10
-3

). As colônias 

mais desenvolvidas no Agar DRBC foram isoladas em Malt Extract Agar (MEA), incubadas à 

25 ºC por sete dias e levadas ao microscópio para identificação do gênero taxonômico, de 

acordo com características de hifas, fiálide e conídios. Os resultados foram transformados em 

log10
(x+1)

. RESULTADOS: Todas as amostras foram positivas, apresentando níveis de 

contaminação com contagens variando entre 10
3 

e 10
4
 UFC/g. As análises permitiram a 

classificação de nove gêneros. As espécies fúngicas prevalentes nas rações pertenciam aos 

gêneros Aspergillus e seus teleomorfos, Penicillium e Fusarium, os demais gêneros 

encontrados (Cladosporium spp., Mucor spp., Absidia spp., Rhizopus spp., Acremonium spp. e 

Chrysonilia spp.) também têm importância para a qualidade da ração. CONCLUSÃO: Houve 

uma contagem fúngica significativa nas amostras, porém não o suficiente para comprometer a 

qualidade da ração. Também foram isolados alguns gêneros que apresentam capacidade de 

produzir micotoxinas que podem ser ingeridas pelos animais e pelo homem.  
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HÁBITO ALIMENTAR EM ESCOLARES MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA 

DE ENSINO DA CIDADE DE PICOS/PI 
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e-mail: sabrinalmondes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A alimentação desempenha um papel essencial durante todo o ciclo de vida 

dos indivíduos. A escola é um ambiente onde uma proporção significativa de crianças e 

adolescentes permanecem por expressivo período de tempo diário, desempenhando papel 

importante na formação dos hábitos alimentares dessa população (DANELON et al., 2006; 

PHILIPPI, 2000). OBJETIVO: Avaliar os hábitos alimentares de escolares matriculados na 

rede pública de ensino da cidade de Picos/PI. MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se um 

estudo epidemiológico e descritivo em crianças e adolescentes de ambos os sexos na faixa 

etária de 6 a 14 anos. A coleta de dados aconteceu nos meses de outubro de 2010 a maio de 

2011.  Utilizou-se um formulário contendo as seguintes variáveis: idade, sexo, escolaridade e 

hábitos alimentares. Para os hábitos alimentares, investigou-se sobre a freqüência do consumo 

da alimentação escolar, o hábito de trazer alimentos de casa para a escola e a compra de outro 

alimento (dentro ou fora da escola), bem como aos alimentos que gostariam que fosse 

ofertado no cardápio da escola. O trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa. RESULTADOS: A média de idade do grupo avaliado foi de 110,5 meses (± 19,9 

meses), com 53,7% de escolares do sexo masculino. Na análise da aceitabilidade da 

alimentação escolar pôde se observar uma boa frequência de consumo, onde 51,6% 

consumiam diariamente a alimentação oferecida e apenas 3,2%, nunca consumem. Ao avaliar 

o hábito de levar alimentos de casa para a escola verificou-se que 63,2% não o possuíam. 

Quanto à prática de comprar lanches na escola ou fora dela, obtiveram-se as respostas: 

“Nunca” (30,5%), “Uma vez por semana” (32,6%). Os alimentos comprados de preferência 

foram do grupo dos salgados (71,4%). Quando questionado o desejo de alimentos oferecidos 

no cardápio escolar, verificou-se maior prevalência de alimentos não saudáveis (75,8%). 

CONCLUSÃO: Os escolares analisados não têm o hábito de consumirem alimentos 

saudáveis, necessitando de orientações e práticas que lhes proporcione uma melhor qualidade 

de vida. 
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HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA COM CRIANÇAS EM TRATAMENTO 

QUIMIOTERÁPICO EM UM HOSPITAL DE ENSINO 
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1
, Maria Talissa Oliveira de Sousa¹, Diane Sousa Sales¹

 

 

1 - Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, Sobral - CE 

 

E-mail: karininhamesquita@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O processo de tratamento do câncer em crianças costuma ser longo e 

doloroso, e implica em incalculáveis perdas emocionais, para o paciente e a família. Uma das 

formas de humanizar a assistência ao câncer infantil é promover e propiciar às crianças algo 

que ela gosta, faz e necessita fazer, que é brincar.OBJETIVO: Relatar a experiência 

vivenciada pelas acadêmicas de enfermagem na promoção da humanização da assistência a 

crianças em tratamento quimioterápico. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um relato 

de experiência, cuja população foi composta por 20 crianças em tratamento de câncer em uma 

unidade de quimioterapia de um hospital de ensino do município de Sobral, Ceará, no mês de 

maio/2011. Para a realização da ação, primeiramente foi feita uma visita no hospital, às 

crianças em tratamento na unidade de quimioterapia e às mães. Todos foram convidados a 

participar de uma manhã de lazerno próprio hospital, onde houve a realização de atividades 

lúdicas, brincadeiras típicas da região, pintura dos rostos das crianças, cantos e danças. A 

seguir, foi realizado um teatro de fantoches, com a história do “fantasminha Feliz”. Foram 

disponibilizados para as crianças balões coloridos e um “Prontuário da Alegria”, contendo 

desenhos para colorir, livros de histórias infantis, massa de modelar e giz de cera. 

RESULTADOS:A realização da referida ação proporcionou um momento de descontração e 

diversão entre as crianças, que através dos desenhos relataram estar muito felizes. Pode-se 

perceber também uma alteração no conceito do ambiente hospitalar. Foi também um 

momento prazeroso vivido pelas mães, que relataram estar felizes em ver os filhos tão a 

vontade em um ambiente que antes lhes traziam repulsa, relatando está sendo a experiência de 

estar em um hospital e onde também puderam expressar seus sentimentos acerca do momento 

vivenciado no dia. Com o teatro de fantoches as acadêmicas proporcionaram um momento de 

reflexão nas criançasacerca da história e durante o momento da arte, as crianças puderam 

demonstrar suas aptidões com desenho e pintura. CONCLUSÃO: Concluiu-se que atividades 

de humanização da assistência são de extrema importância no âmbito hospitalar, visto que o 

tratamento quimioterápico provoca na criança inúmeros efeitos biopsicossociais. Portanto, as 

atividades lúdicas buscam tornar o tratamento menos traumático, possibilitando não só a cura 

da doença, mas também sua recuperação psicológica e reinserção na comunidade e no 

convívio familiar. 
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IDOSO PORTADOR DE DOENÇAS METABÓLICAS: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: A Visita Domiciliária é uma ação indicada à prestação da assistência à 

saúde do indivíduo, família e coletividade e deve ser realizada de forma racional com o intuito 

de avaliar as condições físicas e ambientais da família visando à aplicação de medidas de 

controle das doenças. A população brasileira está envelhecendo e o idoso portador de doenças 

metabólicas merece uma atenção especial, uma vez que conceitos e orientações sobre o 

autocuidado, manutenção e promoção da saúde devem ter um acompanhamento no contexto 

familiar e assistencial. OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada durante uma visita 

domiciliária realizada a um idoso portador de doenças crônico-degenerativas. MATERIAIS 

E MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, ocorrido no 

período de janeiro e fevereiro de 2011, realizado por meio de visitas domiciliares realizadas a 

um idoso portador de diabetes e hipertensão arterial, com a utilização de um instrumento de 

coleta de dados baseado nos modelos de atividades de vida que incluía: manter um ambiente 

seguro, comunicar, respirar, comer e beber, eliminar, higiene pessoal e vestir-se, controlar a 

temperatura corporal, mobilizar-se, trabalhar e distrair-se, exprimir sexualidade, dormir e 

morrer. RESULTADOS: A vivência da visita domiciliária possibilitou vivenciar a realidade 

de um idoso com suas complicações crônicas degenerativas. Enfim, fica claro o perfil 

profissional necessário para a realização de uma assistência de modo bem claro e objetivo, 

visando à promoção do bem-estar do cliente, bem como a prevenção de outros agravos que 

podem surgir devido às morbidades pré-existentes. CONCLUSÃO: A visita domiciliária foi 

de extrema importância para compreendermos os reais objetivos que esse tipo de assistência 

propõe. Ao mesmo tempo, complementa o aprendizado no sentido de vivenciar, durante a 

prática acadêmica, situações que serão encontradas em maior número durante a vida 

profissional. 
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IMPACTOS DOS ACIDENTES MOTOCICLÍSTICOS NA SAÚDE PÚBLICA NA 

CIDADE DE TERESINA 

 

Hilanna Khatley Fontineles Oliveira¹ 
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Email: hilana.f@hotmail.com 

INTRODUÇÃO:Os acidentes de trânsito, juntamente com a violência, segundo 

informações do Ministério da Saúde, configuram um problema de saúde pública de grande 

magnitude no Brasil, o que tem provocado forte impacto na morbidade e mortalidade da 

população, predominando-se em jovens do sexo masculino. Destaca-se, dentre esse aumento 

espantoso de acidentes no trânsito, um grande número envolvendo motocicletas, um veículo 

que ganha aceitação popular por ser de baixo custo, ágil, econômico e de maior praticidade. 

A região Nordeste liderou durante anos o quadro de maior número de óbito por estes 

sinistros, hoje perde apenas para região Sudeste. O crescente número de acidentes de 

trânsito vai muito além de problemas na segurança pública, envolve ainda os serviços de 

saúde, não só pelas seqüelas e perdas de vida, mas também por onerarem a sociedade com 

custos diretos e indiretos.OBJETIVO:Este estudo objetiva mostrar os impactos dos 

acidentes motociclísticos na Saúde Pública.MATERIAIS E MÉTODOS: Os dados foram 

obtidos a partir do Anuário do DETRAN (2009) e artigos relacionados ao 

tema.RESULTADOS: Segundo dados do Anuário do DETRAN (2009), do número de 

veículos envolvidos em acidentes, os com moto configuram 42%, sendo que destes, 47,1% 

possuem vítimas feridas ou mortas. Além disso, os dados revelam que de 2000 a 2009, o 

estado do Piauí está sempre acima da média nacional quando diz respeito a vítimas fatais. 

Na capital do Estado, por exemplo, o número de vítimas por estes acidentes que procuram o 

serviço de urgência e emergência exacerbam em 300% em relação as outras capitais. A 

região Nordeste, segundo o DATASUS, sustenta um aumento de 100% o número de óbitos 

do ano de 2001 ao de 2007, sendo 1000 vítimas fatais no primeiro e 2000 no 

segundo.CONCLUSÃO: Conclui-se, portanto, que com o aumento do número de acidentes 

motociclísticos, eleva-se a procura por serviços de Urgência e Emergência, causando, com 

isso, ônus direto aos cofres públicos no atendimento hospitalar destes vitimados e sua 

permanência no caso de internações. E ainda indireto, no que se refere ao absenteísmo 

destes no local de trabalho, no caso de fraturas, traumatismos, lacerações e escoriações que 

os impossibilitem de empregar eu cargo ou até mesmo incapacitações permanentes, no caso 

de amputações, seqüelas mais graves ou até mesmo o óbito. 
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INDICE DE MASSA CORPORAL EM PRÉ-ESCOLARES DE UMA ESCOLA 

FILANTRÓPICA DE PICOS- PIAUÍ 

 

Danielly Zilma de Sousa¹, Aldenora Oliveira do Nascimento¹, Anael Queirós Silva¹, Ariane 

Carvalho de Araújo¹, Carla Joanita Lima Ferreira¹, Jéssica Emiliny Fonseca Araújo¹, Karoline 

de Macêdo Gonçalves Frota¹, Marília Gomes de Sousa Bezerra¹, Helionildes Bizerra de 

Sousa
2
. 

 
1. Universidade Federal do Piauí – UFPI. Picos- PI. 

2. Secretaria Municipal de Educação, Picos- PI. 

 

Email: daniellyzilma@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A avaliação nutricional é uma ferramenta importante para diagnosticar 

precocemente desvios nutricionais, sendo o Índice de Massa Corporal considerado um método 

barato, de fácil mensuração, não invasivo e universalmente aplicável. As crianças na fase pré-

escolar são um grupo de risco visto que podem apresentar hábitos alimentares inadequados, 

desencadeando o desenvolvimento precoce de sobrepeso e obesidade, os quais podem 

antecipar o aparecimento das doenças da fase adulta, tais como hipertensão arterial, diabetes 

tipo 2, doenças cardiovasculares, osteoporose e câncer. OBJETIVOS: O presente estudo teve 

como objetivo verificar o estado nutricional de pré-escolares de uma escola filantrópica do 

município de Picos - PI, por meio do Índice de Massa Corporal. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Foram avaliados 132 pré-escolares com idade entre 4 e 8 anos em maio de 

2010. Os mesmos foram pesados utilizando uma balança digital e medidos a estatura, por 

meio de uma fita inelástica com precisão de 1 mm, fixada em parede. Para avaliação do 

estado nutricional utilizou-se o Índice de Massa Corporal (IMC), calculado por meio da 

relação peso (Kg)/ estatura(m
2
) e para classificação utilizou-se o padrão de referencia 

proposto pelas curvas da OMS (2006 e 2007).RESULTADOS: A amostra foi composta por 

50% de meninos e 50% de meninas. A idade média das crianças foi de 5 anos.Verificou-se 

que 71% meninos e 85% meninas que foram avaliados estavam eutróficos. Os meninos 

apresentaram maiores desvios nutricionais que as meninas, sendo que 23% apresentaram 

excesso de peso e 6% apresentaram baixo peso. Para as meninas foi observado que apenas 

13% estavam com excesso de peso. CONCLUSÃO: Conclui-se que o estado nutricional da 

maioria dos pré-escolares investigados encontrava-se adequado para a faixa etária, mas 

devido à existência de excesso de peso é necessária a adoção de medidas para correção deste 

problema, visando à prevenção de doenças crônicas não-transmissíveis na adolescência ou 

fase adulta. 
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INGESTÃO DE CÁLCIO EM ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE 

BENEDITINOS-PI 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é um período caracterizado por mudanças fisiológicas que 

resultam no aumento das necessidades nutricionais. Nesta fase, a alimentação adequada é 

essencial para o crescimento, desenvolvimento e prevenção de diversas doenças, como a 

osteoporose. A ingestão adequada de cálcio na adolescência é de suma importância, tendo em 

vista que o pico de massa óssea ocorre desde o princípio da puberdade até a segunda década 

da vida. OBJETIVOS: O presente estudo teve como objetivo avaliar a ingestão média do 

cálcio dietético e o estado nutricional em adolescentes de escolas públicas municipais do 

município de Beneditinos - Piauí. METODOLOGIA: Foram avaliados 89 adolescentes, por 

meio de questionário de freqüência alimentar e indicadores antropométricos (peso e altura) 

para posterior cálculo do Índice de Massa Corporal. A ingestão dietética de cálcio foi 

calculada pelo software Nutwin. Os testes estatísticos foram realizados tendo como referência 

um nível de significância p≤0,05 para os parâmetros estimados. RESULTADOS: Verificou-

se ingestão média de cálcio entre os adolescentes de 663,71 ± 311,02 mg/dia. O leite integral 

foi a fonte de maior frequência de consumo (78,4%), com ingestão maior que três vezes por 

semana. Observou-se aumento no peso corporal, estatura e Índice de Massa Corporal até a 

faixa etária de 16 a 17 anos, correspondendo ao estirão de crescimento esperado na 

puberdade. Constatou-se predominância de eutrofia em 82,02% dos adolescentes e baixo peso 

em 7,87% da amostra, de acordo com o IMC/idade. CONCLUSÃO: A ingestão de cálcio 

entre os adolescentes encontrava-se abaixo das estimativas de adequação preconizada pela 

Dietary Reference Intake para este grupo.  Políticas públicas direcionadas e intervenções 

nutricionais são necessárias para otimizar o consumo de alimentos fontes deste mineral com 

vistas na prevenção de doenças relacionadas à deficiência deste mineral.     
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INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL NUMA 

REGIONAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI 
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INTRODUÇÃO: A investigação de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) é uma das 

estratégias utilizadas, pelos órgãos de saúde, para intervir na melhoria da qualidade das 

informações sobre mortalidade nesse grupo. Os problemas de qualidade dos sistemas de 

informação dificultam a identificação dos óbitos relacionados ao ciclo gravídico-puerperal 

(CGP) e, consequentemente, o desencadeamento de medidas efetivas de prevenção dos 

referidos óbitos. Por esse motivo, a proporção de óbitos de MIF investigados está entre os 

indicadores, pactuados pelos gestores de saúde, como subsídio para implementação de ações 

que possam impactar sobre a situação de saúde da população brasileira. OBJETIVOS: 

Estimar a proporção de óbitos de MIF, ocorridos em 2008, residentes na Região Centro-Norte 

de Teresina-PI, investigados pelos profissionais de saúde; Conhecer a distribuição dos óbitos, 

por faixa etária e causa básica, segundo informações obtidas do SIM (Sistema de Informações 

sobre Mortalidade); Enumerar os óbitos relacionados com o CGP. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Estudo descritivo retrospectivo. Os dados foram coletados das declarações de 

óbito (DO) de MIF e dos formulários de “Notificação de Óbitos de MIF”. A causa básica da 

morte e a informação sobre a totalidade de óbitos foram obtidas da Gerência de Informações 

em Saúde (GERIS), órgão responsável pelo gerenciamento do SIM municipal. Utilizou-se os 

seguintes descritores: Notificação, Mulheres, Óbito. RESULTADOS: Foram registrados 106 

óbitos de MIF, tendo sido investigados 82% deles. Dos investigados, 71 eram residentes em 

Teresina. A ocorrência dos óbitos aumentou com a idade das mulheres, principalmente a 

partir dos 35 anos. As causas externas, doenças do aparelho circulatório e neoplasias foram as 

mais freqüentes, entre os óbitos, representando mais de 70% dos mesmos. Em 4 óbitos, a 

investigação confirmou estarem relacionados com o CGP. CONCLUSÃO: A análise 

confirma a pertinência do monitoramento dos óbitos de MIF, no sentido de permitir um 

conhecimento real da magnitude da mortalidade materna no município, a partir da 

qualificação das informações sobre estes óbitos. 
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LEVANTAMENTO DE EXAMES DE V.D.R.L. (Veneral Disease Research Laboratory) 

DOS PACIENTES ATENDIDOS NO LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE-MA 
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INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença venérea crônica, transmitida quase sempre por 

contato sexual, mas também pode ser adquirida verticalmente, que se não for tratada 

corretamente pode causar sérios danos ao paciente. O V.D.R.L. (Venereal Disease Research 

Laboratory) é um exame eficaz e de baixo custo que pode diagnosticar a patologia no estágio 

inicial. OBJETIVOS: Analisar os dados dos exames laboratoriais de V.D.R.L. e averiguar a 

situação epidemiológica da sífilis no município. MATERIAL E MÉTODO: A pesquisa é 

um estudo observacional descritivo do tipo corte transversal, onde foram vistoriados 254 

exames de pacientes que realizaram o exame de V.D.R.L. atendidos na Unidade Básica de 

Saúde do município de Senador La Rocque-MA, referente ao período de junho de 2009 a 

julho de 2010. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Apresentou-se 27 (11%) pacientes que 

procuraram o serviço de saúde apenas para fazerem exame de V.D.R.L. e 227 (89%) 

realizaram juntamente com outros. Por parte do sexo teve predominância o feminino 230 

(91%) e os homens 24 (9%). A faixa etária com índice maior foi de 20 a 31 anos, com 92 

(36%) seguido de 11 a 20 anos 86 (34%). Os resultados que tiveram sorologia reagente foram 

7 (3%) e não reagente 247 (97%), os reagentes tiveram títulos sorológicos 1:16 sendo 4 (1,7), 

seguidos de 1:8 2 (0,9%) e 1:4 apenas 1 (0,4%). CONCLUSÃO: Para mudar esses dados e 

tentar erradicar a sífilis, é preciso colocar em prática medidas de prevenção, pois a sífilis 

continua a ser um sério problema de saúde pública. 
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MANEJO DOMICILIAR DA DOENÇA DIARRÉICA AGUDA POR CUIDADORES 

DE CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS 

 

Laís Norberta Bezerra de Moura, Danyelle Alves Vieira, Helanne Karolinne Nepomuceno de 

Miranda, Rosana dos Santos Costa. 

 

Universidade Federal do Piauí – UFPI, Teresina- PI. 

 

e-mail: laisnorberta@yahoo.com.br  

 

Introdução: Segundo a OMS, a cada ano morrem no mundo cerca de 10 milhões de menores 

de cinco anos, uma média de mais de 1.000 mortes a cada hora, muitas das quais poderiam ser 

evitadas por intervenções simples e de baixo custo. A diarréia está entre as principais causas 

dessas mortes, constituindo um grave problema de saúde que afeta a qualidade de vida das 

crianças dos países em desenvolvimento, evidenciado pelas altas taxas de morbi-mortalidade, 

gerando, assim, importantes demandas aos serviços de saúde. Estima-se que dois milhões de 

crianças menores de cinco anos morram por diarréia a cada ano. No Piauí a diarréia foi 

responsável por 5,75% dos óbitos em menores de cinco anos em 2005. Grande parte das 

complicações, das seqüelas e da letalidade provocadas pela diarréia, muitas vezes são 

conseqüência de práticas comuns e errôneas no seu manejo. Objetivo: Avaliar o manejo 

domiciliar da doença diarréica aguda por cuidadores de crianças menores de cinco anos. 

Metodologia: Participaram da pesquisa todos os cuidadores de crianças menores de cinco 

anos internadas por diarréia aguda, em um hospital público do município de Teresina-PI no 

período de 01 de fevereiro a 04 de abril de 2009, totalizando uma amostra de 22 cuidadores. 

Os dados foram coletados nos meses de abril e maio de 2009, por meio de entrevista 

individual no domicílio do cuidador. Resultados: Cerca de três em cada quatro cuidadores 

eram mães, metade (50%) afirmou ter concluído o ensino médio, e somente um (4,55%) 

cuidador ingressou no ensino superior. A maioria era dona de casa (54,55%) e houve 

predominância de baixa renda, com aproximadamente 60% dos entrevistados indicando renda 

familiar mensal de até um salário mínimo. Quanto ao manejo domiciliar da diarréia, todos os 

entrevistados afirmaram aumentar a oferta de líquido durante o episódio diarréico, sendo o 

Soro de Reidratação Oral o líquido mais oferecido (90,91%), porém o liquido era oferecido 

em quantidade e freqüência indiscriminada (68,18%). Oitenta e cinco por cento deles 

diminuíram a quantidade de alimento oferecido para a criança, e a maioria procurou 

atendimento hospitalar devido à ocorrência de vômitos (72,73%). Conclusão: Observou-se, 

com o presente estudo, que o manejo domiciliar dos cuidadores de crianças menores de cinco 

anos com quadro diarréico não é adequado, o que possibilita o aparecimento de complicações 

e internações hospitalares, evidenciando, assim, um sério problema de promoção e educação 

em saúde.  
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MANUTENÇÃO DO POTENCIAL DOADOR DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS EM 

MORTE ENCEFÁLICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA/CASO 

 

Catarina de Vasconcelos Pessoa, Amanda Mabel Ferreira Linhares, Ana Egliny Sabino 

Cavalcante, Ana Elza Fontenele Rocha, Antônia Regynara Moreira Rodrigues, Clara Anísia 

Melo Diniz, Larisse Alves Fernandes, Márcia Maria de Lima Abreu, Marciely Maria de Lima 

Abreu e Maria Samara Vasconcelos Cisne 

 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Sobral, CE. 

e-mail: catarinacvp@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Sistema Nacional de Transplantes desde sua criação em 1997 tem como 

prioridade, evidenciar com transparência todas as suas ações no campo da política de doação-

transplante, visando primordialmente a confiabilidade do Sistema e a assistência de qualidade 

ao cidadão brasileiro. O Brasil possui hoje um dos maiores programas públicos de 

transplantes de órgãos e tecidos do mundo e todo hospital com mais de oitenta leitos deve ter 

uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante (CIHDOTT); 

são médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e demais profissionais interessados 

em transplante, do próprio quadro da instituição, com o objetivo de auxiliar os membros da 

equipe médica na identificação e manutenção de potenciais doadores além de tornar a 

abordagem familiar mais rápida e menos penosa para a família.Dentro deste contexto, a morte 

encefálica (ME) constitui na cessação irreversível de todas as atividades do cortex e tronco 

cerebral, entretanto, a identificação precoce, abertura do protocolo de ME e manutenção de 

potenciais doadores de órgãos ainda é um desafio para a saúde. OBJETIVO: Relatar a 

manutenção do potencial doador elegível de múltiplos órgãos na Santa Casa de Misericórdia 

de Sobral (SCMS). MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo tipo estudo de caso com 

abordagem qualitativa. Realizado na SCMS em agosto de 2010. Sujeito: paciente, 10 anos, 

vítima de traumatismo crânio-cefálico evoluindo para ME devido a atropelamento por veículo 

ciclístico. RESULTADOS: Paciente foi admitido na Emergência Pediátrica da SCMS no dia 

12 de agosto de 2010 às 17:56hs apresentando Glasgow 15 e pupilas fotorreagentes. No dia 

14 de agosto o mesmo evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, Glasgow 3 e 

pupilas midriáticas e arreativas. Ao exame clínico apresentou coma aperceptivo e ausência de 

reflexos, constatando ME. CONCLUSÃO: Com a instalação do quadro de ME ocorrem 

várias alterações fisiológicas, principalmente, hemodinâmicas que se não manejadas de forma 

rápida e efetiva, podem comprometer a doação de um ou mais órgãos, ou mesmo prejudicar o 

receptor pelo recebimento de um órgão em condições ótimas. A precoce identificação do 

doador favorece a evolução estável dos parâmetros macro e microhemodinâmicos 

potencializando o processo de doação.  
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MORTE MATERNA NA PRÉ-ECLAMPSIA 
 

Daniele Rodrigues Carvalho Caldas
1
, Danilla Michelle Costa e Silva

1
, Raimundo Rosendo 

Prado Jr
1
, Regina Ferraz Mendes

1
 e Nadir do Nascimento Nogueira

1
. 

 

1 - Universidade Federal do Piauí - UFPI, Teresina – PI. 

 

e-mail: danielerccaldas@bol.com.br 

 

INTRODUÇÃO: A mortalidade materna é um problema de saúde pública de grande 

magnitude e consequências negativas, sendo evitável em 92% dos casos. A pré-eclâmpsia é 

caracterizada pela tríade clinica de hipertensão, edema e proteinúria, é uma das principais 

causas de morte materna no mundo. No Brasil, ela é responsável por 37% das causas de morte 

obstétricas diretas. Tradicionalmente, a predição desta doença está relacionada aos fatores de 

risco da gestante, tais como hipertensão crônica, obesidade, primeira gestação, idade inferior a 

15 anos e superior a 35. Contudo, há mulheres que não apresentam tais fatores de risco e, 

ainda assim, desenvolvem pré-eclâmpsia. OBJETIVO: Compilar dados descritivos sobre a 

mortalidade materna e a pré-eclâmpsia, tendo como referência a literatura nacional e 

internacional. METODOLOGIA: Foram analisados 15 artigos, selecionados nas bases de 

dados Scielo, Pubmed home e Medline, publicados entre 1998 e 2011. RESULTADOS: Os 

estudos demostram que a pré-eclâmpsia está associada aos piores resultados obstétricos e 

perinatais e, apesar de ser apontada há mais de 10 anos como uma das principais causas de 

morte materna no país, sua etiologia ainda permanece desconhecida. Acredita-se que ocorre 

uma má adaptação do organismo materno à gravidez, como resultado de uma combinação de 

fatores genéticos, imunológicos e ambientais, que determinam defeito na invasão trofoblástica 

das arteríolas espiraladas, ocasionando hipóxia da placenta no decorrer da gestação. A 

literatura também aponta que o estresse oxidativo e a peroxidação lipídica podem estar 

envolvidos na fisiopatologia da doença, provocando um desequilíbrio entre moléculas 

oxidantes e antioxidantes, culminando com a indução de danos celulares pelos radicais livres. 

As consequências da doença tem impacto negativo na gestante e no feto, sendo que e o 

diagnóstico precoce ainda não é uma prática clinica na obstetrícia. CONCLUSÃO: Embora a 

fisiopatologia e o impacto na saúde materno-infantil estejam bem documentados na literatura, 

a pré-eclâmpsia ainda representa um grande desafio para pesquisadores e autoridades na área, 

quanto ao diagnóstico precoce e intervenções eficazes para redução da mortalidade perinatal. 
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NUTRIÇÃO NA GESTAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA ACERCA DO 

CONHECIMENTO DE GESTANTES 
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1
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1
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2 

 

1- Acadêmica do curso de enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA 

2- Professora do Curso de enfermagem da UVA 
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INTRODUÇÃO: O estado nutricional da gestante é fator determinante para a sua saúde e do 

concepto, devendo assim atentar-se para algumas situações especiais, como desnutrição e 

obesidade. Assim, para evitar complicações e riscos que as gestantes correm por não 

realizarem uma alimentação adequada, surgiu a necessidade de avaliar e intervir no 

conhecimento dessas mulheres acerca de uma nutrição adequada. OBJETIVO: Proporcionar 

um momento para discussão sobre a nutrição na gestação com um grupo de gestantes. 

METODOLOGIA: A pesquisa é do tipo pesquisa-ação, com abordagem qualitativa. Foi 

realizada no Centro de Saúde do Bairro Pe. Palhano, Sobral-CE. O período do estudo se deu 

em maio de 2011.  Os sujeitos do estudo foram 8 gestantes. Na coleta de dados foi utilizada 

uma entrevista coletiva. O estudo aconteceu em 3 etapas: encontro com os sujeitos, 

elaboração e aplicação de ação educativa e avaliação dos resultados. A análise dos dados 

ocorreu através da interpretação dos dados obtidos. O estudo respeitou os aspectos éticos da 

resolução 196/96. RESULTADOS: Durante o primeiro contato com as gestantes, foi possível 

perceber que estas apresentavam conhecimento bastante deficiente acerca do assunto, 

revelando a necessidade da intervenção. No decorrer da ação educativa as participantes foram 

alertadas quanto ao auto-cuidado para correção dos distúrbios nutricionais (anemia, 

deficiências vitamínicas e energético-protéicas, obesidade, desnutrição), prevenção de 

intercorrências clínicas frequentes e desagradáveis (pirose, náuseas, vômitos, constipação 

intestinal, entre outros transtornos), além de prepará-las para a lactação. As gestantes 

mostraram-se bastante interessadas expondo suas dúvidas e participando ativamente da 

discussão do assunto, tornando o momento bastante rico. Ao avaliar o aprendizado, após a 

intervenção constatamos que as gestantes compreenderam a importância de uma nutrição 

adequada tanto para a mãe como para o feto, tornando possível a mudança para uma 

alimentação saudável. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Assim, depois de avaliar o 

conhecimento das gestantes sobre o assunto percebemos a importância de intervir neste grupo 

com a intenção de melhorar a sua saúde, agindo diretamente nas suas deficiências. 
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O DESEQUILÍBRIO DA DIETA DIÁRIA FAMILIAR E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

NA QUALIDADE DE VIDA 

 

Andréia de Sousa Ferreira¹, Débora Silveira Cariolano¹, Vinícius Siqueira Brito¹, Elany de 

Sousa Borges Gonçalves¹, Liziane Cortez de Moura¹, Beatriz Borges Pereira¹, Carmy Celina 

Feitosa Castelo Branco¹, Jalles Valente Barreto¹, Janieide Calisto¹, Artemízia Francisca de 

Sousa². 

 

E-mail: andréia-ferreira01@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: Segurança alimentar é o acesso a uma dieta qualitativa e quantitativamente 

adequada às necessidades humanas individuais para que todos os membros do grupo familiar 

se mantenham saudáveis. Em contrapartida, a insegurança alimentar relaciona-se diretamente 

à perda da qualidade nutritiva, incluindo a diminuição da diversidade da dieta e da quantidade 

de alimentos, em decorrência do baixo poder aquisitivo ou falta de orientação para a compra 

de alimentos naturais e saudáveis. A dieta pobre em carboidratos complexos e rica em 

açúcares simples e gorduras está associada à obesidade e a outras doenças crônicas como 

Diabetes Mellitus tipo 2 e hipertensão arterial, levando à perda da qualidade de vida e, 

conseqüentemente, a um maior risco de morbimortalidade, principalmente por doenças 

cardiovasculares. OBJETIVOS: Analisar por meio de uma revisão bibliográfica a produção 

científica referente ao consumo de alimentos e sua influência na qualidade de vida das 

famílias. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo bibliográfico realizado conforme a leitura de 

publicações na base de dados SCIELO, no mês de junho de 2011. Foram utilizados como 

descritores “consumo de alimentos, segurança alimentar e insegurança alimentar”, com limite 

de ano de 2005 a 2010, encontrando-se 28 publicações. Destas, foram excluídas teses, 

dissertações e textos coincidentes, resultando assim em uma amostra de 12 estudos. Utilizou-

se um instrumento estruturado para a coleta dos dados com características de conteúdo. 

RESULTADOS: No objeto de estudo das publicações foi abordada a segurança alimentar em 

famílias de várias regiões do Brasil. Os objetivos dos estudos visaram investigar a influência 

do desequilíbrio alimentar na qualidade de vida e no risco de desenvolvimento de doenças 

crônicas e discutir os mecanismos pelos quais a má qualidade da alimentação diária pode 

desencadear as alterações metabólicas inerentes a essas patologias. As pesquisas foram 

realizadas em sua maioria em universidades públicas da região Sudeste. As principais 

conclusões permitiram observar que as famílias, seja por falta de orientação ou por falta de 

condições para diversificarem os alimentos da dieta diária, mantém por períodos prolongados 

uma alimentação desequilibrada e pobre em micronutrientes que gera insegurança alimentar. 

CONCLUSÃO: A partir dos resultados analisados, percebeu-se a necessidade de reforçar, 

nas políticas de segurança alimentar, ações educativas e programas direcionados à 

alimentação saudável, incentivando a aquisição de alimentos naturais e variedade na 

alimentação da família para a promoção de uma boa qualidade de vida. 
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O ENFERMEIRO FRENTE À ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Márcia Costa Lopes, Fernanda Ferreira dos Santos, Lays Andrade Leite, Maquiovano Oliveira 

Pereira, Mauro Roberto Biá da Silva ,Nilson Rafael Lopes Rêgo, Priscilla Niely Costa de Sá 

 

Universidade Estadual do Piauí-UESPI 

 

Email:  marciah05@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A criação do PSF em 1994 pelo Ministério da Saúde foi um marco para a 

saúde pública brasileira.  Almeja a implantação dos serviços de saúde mediante os princípios 

básicos do SUS, levando a saúde para mais perto da comunidade. Mediante o sucesso, o que 

antes era programa, passou a ser chamado Estratégia de Saúde da Família. A Enfermagem 

teve seu campo de atuação ampliado. Anteriormente era limitada a âmbitos hospitalares como 

instrumento do trabalho médico. O advento dos PSF possibilitou um maior reconhecimento 

profissional, além de uma melhor proximidade com a comunidade, sendo uma ferramenta 

indispensável na prevenção e controle de inúmeras patologias. OBJETIVOS: Consistem em 

expor os ganhos da Enfermagem, além de  explorar as atividades exercidas pelo profissional 

de Enfermagem nas Estratégias de Saúde da Família. MATERIAL E MÉTODOS: O 

trabalho realizado constitui de uma pesquisa bibliográfica onde utilizou como banco de dados 

LILACS e Scielo entre os anos de 2004 e 2010, além de manuais do Ministério da Saúde. 

RESULTADOS: A literatura pesquisada mostrou que os enfermeiros realizam atividades 

assistenciais e gerenciais. O enfermeiro que atua nesse programa deve ter um papel de líder, 

pois os agentes comunitários de saúde (ACS), assim como os auxiliares e/ou técnicos de 

enfermagem são de sua responsabilidade. Dentre suas atribuições ainda estão presentes a 

realização de consultas de Enfermagem e prescrições de medicamentos preconizados pelo 

Ministério da Saúde além de visitas domiciliares. CONCLUSÃO: A análise literária 

possibilitou a constatação de uma melhoria nos serviços de saúde após a criação dos ESF. Os 

serviços de saúde anteriores eram caóticos e insuficientes para atender a demanda 

populacional. O enfermeiro passou a ter mais autonomia e respeito nesses serviços, tornando-

se a peça chave na organização do trabalho na Atenção Primária.  Houve uma aproximação 

com as reais bases da Enfermagem, que envolvem a visão holística do paciente e realização 

de medidas que visem à prevenção de intervenções hospitalares. 
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O SIGNIFICADO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO 

UTERINO PARA AS MULHERES DE UMA AREA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

Luciano Gomes de Castro Oliveira, Leonardo Davi Gomes de Castro Oliveira , Maximiliano 

Gomes de Castro Oliveira , Samyra Castro Neri , Nathalie Cerqueira Ciarlini  , Maria do 

Perpetuo  Socorro de Sousa Coelho 

 

e-mail: lucianogcastro78@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero é a terceira causa de mortalidade da população 

feminina no Brasil, apesar de ser de fácil prevenção e diagnóstico precoce através da 

realização de um exame simples e barato, o exame preventivo ou de Papanicolaou (INCA 

2007).   OBJETIVO: O significado das medidas de prevenção do câncer de colo do útero 

para as mulheres assistidas pela ESF; 2. Discutir os significados apreendidos pelas mulheres 

assistidas pela ESF sobre a medidas de prevenção do câncer de colo do útero 

METODOLOGIA:  A pesquisa foi desenvolvida na área adstrita 221 da Estratégia Saúde da 

Família - ESF na cidade de Teresina – PI, zona norte desta cidade. Os sujeitos deste estudo 

foram às mulheres da área 221 da ESF que se encontravam na  Sala de espera do centro de 

saúde para a coleta do exame preventivo e que concordaram em participar da pesquisa. 

RESULTADOS: Foram elaboradas três categorias para análise: Categoria A - O significado 

do exame; [...] significa que com ele vai descobrir alguma doença [...] evitar muitas doenças 

que a gente vai descobrir se fizer o exame: DSTs, ferida no colo do útero [...] significa que 

vou estar por dentro da minha saúde [...] pra me dá tranqüilidade em relação às doenças 

ginecológicas, o câncer do útero [...] Categoria B - Os motivos para a realização do 

exame;[...] estou com muito corrimento [...] saber se tenho corrimento, inflamação, se preciso 

tomar remédio [...] estou com uma massa branca saindo pela vagina [...] estou sentindo dor e 

sangramento no ato sexual e peso na vagina [...] estou com coceira faz dias [...] Categoria C - 

Conhecendo as medidas de prevenção do câncer de colo uterino. [...] usar camisinha, 

exame de prevenção, US transvaginal [...] fazendo o exame de prevenção de seis em seis 

meses, só conheço isso [...] fazer os exames periódicos, dar os resultados, procurar se 

informar, procurar o centro de saúde, procurar os parceiros certos e conhecer seu parceiro, 

usar preservativo, se proteger das DSTs e do HPV/ Tratar [...] CONCLUSÕES OU 

HIPÓTESE : As medidas de prevenção do câncer de colo uterino apresentaram-se para as 

mulheres como significado da prevenção de doenças de um modo geral, associada à 

manutenção de um bom estado de saúde. Houve pouca evidencia que se relacionasse 

unicamente com a prevenção do câncer de colo uterino. A possibilidade de diagnosticar e de 

tratar as infecções ginecológicas e o período prolongado sem fazer o exame preventivo foram 

relatadas como motivos para a sua realização. 
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ÓBITOS POR VIOLÊNCIA NA CAPITAL DE MATO GROSSO ENTRE CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES E JOVENS 

 

Karla Fonseca de Matos, Christine Baccarat de Godoy Martins 

Universidade Federal de Mato Grosso 

 

Email: karla.matos88@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: a violência configura um problema de saúde pública de grande magnitude e 

transcendência, com forte impacto na mortalidade da população. O grupo de crianças, 

adolescentes e jovens (faixa etária de 0 a 24 anos de idade) tem sido vítima de diferentes tipos 

de violência. Este trabalho teve como objetivo analisar os casos fatais de violência na faixa 

etária de 0 a 24 anos, em Cuiabá, no ano de 2009. MÉTODO: Estudo transversal, 

retrospectivo, de análise quantitativa. A população do estudo foi composta por crianças, 

adolescentes e jovens, residentes em Cuiabá, que foram ao óbito no ano de 2009. Os dados 

foram coletados da Declaração de Óbito (DO) e transferidos para um formulário previamente 

elaborado. RESULTADOS: a principal causa de óbito foi agressão por arma de fogo 

(75,3%), seguido da agressão por objeto cortante/penetrante/contundente (9,0%) e da lesão 

autoprovocada (7,8%). A maioria dos óbitos do sexo masculino foi devido à agressão por 

arma de fogo (74,4%) com predomínio da faixa etária de 20 a 24 anos.  No sexo feminino 

também prevaleceu o óbito por arma de fogo (85,7%), seguido da lesão autoprovocada 

(14,3%). Calculando-se o coeficiente de mortalidade por causas intencionais com base na 

população, na mesma faixa etária e ano, percebeu-se que o do sexo feminino (5 por 100.000 

hab) é maior que o do masculino exclusivamente na faixa etária de 1 a 4 anos. Já a partir dos 

10 anos observou-se um aumento expressivo deste coeficiente no sexo masculino. A agressão 

por arma de fogo foi predominante tanto na raça branca como na negra (mais de 70,0% em 

ambas). A agressão por arma de fogo foi a principal causa em todos os meses e chegando a 

ser exclusiva nos meses de agosto e setembro. CONCLUSÃO: o enfrentamento da violência, 

em particular da violência por armas de fogo, demanda medidas amplas e integradas que 

partam de uma compreensão local do problema para guiar as ações e estabelecer prioridades. 

Neste sentido, há a necessidade de se realizar outros estudos que aprofundem sobre está 

temática, com ênfase na população jovem, buscando compreender as dinâmicas locais 

relacionadas à violência por armas de fogo e descrever a sua distribuição no espaço urbano. 

Palavras-chave: Violência; Criança; Adolescente; Jovem; Mortalidade. 
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OCORRÊNCIA DE CASOS DE HIV POSITIVO NO CENTRO DE TESTAGEM E 

ACONSELHAMENTO (CTA) NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA ANO DE 2010 
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INTRODUÇÃO: O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é pertencente à classe dos 

retrovírus causador da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). A transmissão do 

HIV pode ocorrer através de quatro vias: sexual, sangüínea, parenteral, além da transmissão 

ocupacional, onde ocorre o contato e/ou troca de sangue ou de secreção orgânica que 

contenha o vírus ou células infectadas pelo mesmo. A falta de conhecimento da população em 

relação ao crescimento na incidência de HIV/AIDS contribui para um aumento da epidemia, 

se tornando, portanto um problema de saúde pública, que pode acometer qualquer classe 

social. OBJETIVO: Identificar a ocorrência de HIV positivos, e descrever o perfil 

econômico e sócio demográfico desses pacientes atendidos no Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) de Imperatriz-MA. MATERIAL E MÉTODOS: Foram analisados 

1494 formulários pré-teste do CTA de Imperatriz-MA que foram aplicados no período de 

janeiro a setembro de 2010 a pesquisa caracteriza por um estudo observacional descritivo do 

tipo corte transversal. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De janeiro a setembro de 2010 

foram realizados 1494 testes sorológicos, revelando 57 casos HIV +, os quais são 

acompanhados pelo CTA. Dentre este se obteve maior incidência entre o sexo feminino (54%; 

31 mulheres), entre as pessoas de 25 a 44 anos (65%; 37 pacientes), entre os que possuíam 

menor grau de escolaridade, com apenas 4 a 7 anos de estudo (65%; 19 pacientes) e entre os 

que possuem estado civil casado (53%; 30 pacientes). CONCLUSÃO: O estudo confirma a 

necessidade de campanhas de prevenção e educação relacionadas a HIV/AIDS devem atingir 

todas as faixas etárias, pois observa que o numero de pessoas infectadas é  crescente que gera 

dados preocupante para a saúde publica.  
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ORIENTAÇÃO A MULHERES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE DE SOBRAL SOBRE AUTOEXAME DAS MAMAS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 
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INTRODUÇÃO: O autoexame de mama consiste em incentivar a mulher a examinar suas 

próprias mamas de modo sistemático e metódico a fim de que ela descubra nódulos mais 

precocemente. OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo relatar a experiência de 

acadêmicos de enfermagem na orientação da prática do autoexame das mamas em mulheres 

atendidas na Unidade Básica de Saúde do bairro Padre Palhano no município de Sobral - CE. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de educação em saúde realizada em 

maio de 2011, com 20 mulheres, através de abordagem grupal por meio de questionamentos 

verbais e material audiovisual, dividida em três momentos (Levantamento do Conhecimento 

das Participantes; Desenvolvimento da Intervenção Educativa; Avaliação do Processo), 

seguindo os princípios éticos da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

RESULTADOS: As principais dúvidas e dificuldades relatadas sobre o autoexame das 

mamas e o câncer de mama foram: quando, como e quem realiza o exame; origem do câncer; 

população vulnerável; existência de cura e tratamento. Segundo os sujeitos da ação, os 

motivos que influenciam a não realização do autoexame das mamas, incluem vergonha, medo 

do diagnóstico, desconhecimento da técnica correta e descaso tanto por parte da população 

quanto dos profissionais que não realizam nem incentivam a prática do autoexame das mamas 

durante as consultas. Após o desenvolvimento da intervenção, a partir da exposição da técnica 

correta do autoexame como uma medida de detecção precoce do câncer de mama, bem como 

do esclarecimento das dúvidas e dificuldades, foi verificado um aprendizado positivo das 

mulheres. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Esta experiência foi de suma importância para a 

ampliação dos nossos conhecimentos acadêmicos. Através dela, esperamos contribuir para 

uma maior reflexão das equipes de saúde em desenvolverem práticas educadoras e 

conscientizadoras, ressaltando a importância da transmissão de informações a cerca do 

autoexame das mamas por parte dos profissionais, no atendimento as mulheres nas Unidades 

Básicas de Saúde, como uma forma de promoção da saúde, visto que muitas mulheres ainda 

desconhecem a técnica correta e a finalidade desta prática. 
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PACIENTE COM HANSENIASE E UM OLHAR SOBRE SUA SEXUALIDADE. 
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INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença de grande relevância para a saúde pública 

devido a sua magnitude e seu alto poder incapacitante. Caracteriza-se por ser uma doença 

infecciosa e crônica que atinge principalmente a faixa etária economicamente ativa. Causada 

pelo Mycobacterium leprae, um parasita intracelular obrigatório, acomete principalmente a 

pele e os nervos periféricos, mas também se manifesta como uma doença sistêmica, podendo 

comprometer articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos. A hanseníase é de 

grande relevância para a saúde pública por se tratar de uma doença que quando não 

diagnosticada  e tratada precocemente leva a instalação de incapacidades e deformidades 

físicas, que além de limitar a produtividade do individuo é responsável pela marginalização 

social do mesmo, gerando repercussão psicológica. OBJETIVOS: Nesse estudo objetivou-se 

descrever e analisar o olhar do paciente com  hanseníase sobre sua sexualidade. MATERIAL 

E MÉTODOS: os dados foram obtidos a partir do trabalho de conclusão de curso através da 

coleta de dados no Centro Maria Imaculada (CMI), instituição de caráter Filantrópico da 

Arquidiocese ASA – Ação Social Arquidiocesana. RESULTADOS: Foram sujeitos da 

pesquisa 11 pessoas, sendo quatro mulheres e sete homens, com idade que varia de 29 a 88 

anos. Após análise dos dados encontrou-se as seguintes categorias: A sexualidade como 

sinônimo de sexo ao olhar do paciente portador de hanseníase, a Sexualidade do paciente com 

hanseníase influenciada pelos aspectos clínicos da doença e a Sexualidade sob influencia do 

preconceito enraizado a hanseníase. CONCLUSÃO: Diante dos depoimentos dos sujeitos 

participantes da pesquisa, foi possível perceber que tanto a hanseníase como a sexualidade 

tem enraizado a sua evolução histórica o preconceito.  
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PADRÃO DE EXERCÍCIO FISICO DE PACIENTES HIPERTENSOS DE UMA 
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INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é uma doença crônica, considerada como problema 

de saúde pública pelas altas taxas de morbimortalidade. Estima-se que no Brasil cerca de 30% 

da população é hipertensa, e sabe-se que o tratamento dessa doença requer a associação de 

medicação, dieta e atividade física orientada. OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo 

traçar o perfil dos pacientes,     identificando sobre realização de atividade física, bem como, 

traçar um plano de atividade coletivo para esse grupo. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo 

descritivo com população de 33 pacientes hipertensos de uma Unidade Básica de Saúde de 

Canindé, que participam do grupo mensal de Hipertensos e aceitaram participar da pesquisa 

pelo preenchimento do questionário. Para a analise dos dados utilizou-se o programa 

Microsoft Excel®. RESULTADOS: Os resultados se apresentam em tabelas e gráficos com 

valores absolutos e relativos, seguidos de discussão. Identificou-se que a maioria dos 

pacientes são analfabetos, com baixa renda, na faixa etária entre 35 a 70 anos e do sexo 

feminino. Apontaram como motivo para a não pratica da atividade física o fato de não 

gostarem. Percebemos a importância de conhecer os motivos da não adesão deste paciente em 

realizar a atividade física indicada nas consultas de enfermagem, permitindo, dessa forma, 

traçar plano de atividades individuais e coletivas. CONCLUSÃO: Os resultados desse estudo 

permitem a replicação da proposta em outras unidades de saúde aumentando a adesão e 

participação dos pacientes aos grupos de atividade física de cada unidade de saúde, 

contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade de vida.  
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PATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é considerada uma fase de transição, durante a qual o 

indivíduo ambiciona a liberdade e a independência da idade adulta, porém ainda não possui a 

maturidade e a estabilidade necessárias, expondo-se a comportamentos de riscos que podem 

resultar em conseqüências negativas a curto e a longo prazo. A aquisição de doenças e/ou uma 

gravidez precoce decorrente da prática de sexo sem proteção é uma delas. A gravidez na 

adolescência é considerada um relevante problema de saúde pública, no entanto, pouco se fala 

sobre a paternidade na adolescência e suas conseqüências para a vida de quem passa por essa 

experiência. O tema da paternidade adolescente ainda parece ser novidade tanto no Brasil 

como internacionalmente. OBJETIVO: Analisar o que já foi escrito sobre o tema da 

paternidade na adolescência no âmbito nacional. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão 

da literatura nacional. Foram analisados doze artigos, selecionados na base de dados Scielo, 

publicados entre 2001 e 2010. RESULTADOS: Observou-se que ainda são poucos os 

pesquisadores que despertaram para a temática da paternidade na adolescência em nosso país, 

uma vez que, dos doze artigos encontrados três são dos mesmos autores, e outros três fazem 

parte de um mesmo estudo multicêntrico, além disso, um terço dos trabalhos não aborda o 

tema da paternidade adolescente isoladamente, mas em conjunto com a maternidade. Os 

principais fatores de risco para a paternidade na adolescência apontados são a baixa 

escolaridade, a união conjugal, a baixa renda familiar, e as vulnerabilidades de gênero 

(necessidade de exibição da sua masculinidade, alegação de que a contracepção é 

responsabilidade feminina). As principais conseqüências da paternidade na adolescência são a 

baixa instrução, a entrada no mercado de trabalho, a união conjugal, a maior responsabilidade, 

a perda da liberdade e do tempo livre. No entanto, os jovens pais indicaram expectativas 

positivas quanto ao relacionamento com o bebê e à paternidade, e revelaram satisfação com a 

condição parental, demonstrando apego afetivo aos filhos e esforço no sentido de reorganizar 

suas vidas. CONCLUSÃO: O conhecimento científico sobre paternidade na adolescência 

ainda está muito aquém do necessário para se promover o desenvolvimento de políticas 

publicas para essa população. Nota-se, portanto a necessidade da realização de mais estudos 

sobre a questão, para subsidiar o desenvolvimento de estratégias para enfrentar o problema de 

forma adequada. 
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PERCENTUAL DE DESCARTE DE BOLSAS HEMOTERÁPICAS POR 

SOROLOGIA REAGENTE NO HEMOCENTRO REGIONAL DE PARNAÍBA, 

PIAUÍ. 

 

Hygor Ferreira Fernandes
1
, Hianny Ferreira Fernandes

1
, João Janilson da Silva Sousa

1
, 

Mariane Próspero Alves
1
, Monykelly de Sá Carvalho

1
, Rafael dos Santos da Silva

1
, Vanessa 

de Sousa do Vale
1
, Givanildo Carneiro Benício

2 

 

1-Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

2-Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

e-mail: hygorf2@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As normas técnicas em hemoterapia determinam a realização dos 

procedimentos de triagem clinica e laboratorial aos candidatos à doação de sangue, visando, 

entre outras condutas, reduzir os riscos associados à transfusão de sangue, relacionados ou 

não à transmissão de doenças. OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo demonstrar o 

percentual de hemocomponentes descartados devido à positividade aos testes sorológicos e 

descrever a evolução do descarte de bolsas pelo mesmo motivo. MATERIAL E MÉTODO: 

Foi realizado um estudo retrospectivo do número de bolsas descartadas por sorologia 

reagente, no período de janeiro de 2007 a setembro de 2010. Os dados foram obtidos a partir 

dos relatórios de descarte de hemocomponentes fornecidos pelo Hemocentro Regional de 

Parnaíba-PI. RESULTADOS: Foram coletadas 17.113 unidades de sangue total, no período 

estudado, a partir de doadores aptos na etapa de triagem clínica. O total de descarte nesse 

período foi de 9.620 bolsas, incluindo as diferentes frações hemoterápicas. O número de 

bolsas descartadas devido à sorologia reagente representou 12,45% (1.198) do total de bolsas 

descartadas, sendo 606 (50,58%) unidades de concentrado de hemácias e 588 (49,08%) 

unidades de plasma congelado. As demais unidades hemoterápicas representaram menos de 

1%. A diminuição de descarte por sorologia alterada foi verificada ao longo do período: no 

ano de 2007, 426 (35,6%) bolsas foram descartadas, acompanhada de 404 (33,7%) bolsas no 

ano de 2008. No ano de 2009, houve uma redução para 212 (17,7%) bolsas descartadas por 

sorologia alterada, e até setembro de 2010 apenas 156 (13,0%) bolsas foram descartadas por 

esse motivo. CONCLUSÕES: A soropositividade demonstrou ser uma importante causa de 

descarte de hemocomponentes, e sua considerável redução (68,38%), durante o período 

estudado, reflete o maior aperfeiçoamento da triagem clínica, com melhor capacitação dos 

profissionais, aliado a melhoria da infraestrutura do Hemocentro e conseqüente aumento do 

número de doadores, repercutindo assim na melhoria da saúde pública. 
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INTRODUÇÃO: A literatura mostra a saúde do idoso sob a ótica da equipe do Programa 

Saúde da Família discutindo sobre o envelhecimento e enfatizando a longevidade com 

independência. Agravos com seqüelas são marcadores da necessidade de cuidado, dessa 

forma a Enfermagem precisa produzir conhecimentos que aprimorem o cuidado junto ao 

idoso requerendo intervenções e estabelecendo diagnósticos de Enfermagem. OBJETIVOS: 

Avaliar na literatura nacional artigos que abordem a assistência de Enfermagem no contexto 

domiciliar voltada à população idosa conforme o modelo de atenção Programa Saúde da 

Família. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura realizada no site 

de pesquisa www.bireme.br, utilizando os descritores: “enfermagem”, “idoso”. Foram 

encontrados um total de 34.350 publicações, das quais 836 estão em português. Estas se 

encontram distribuídas em artigos (631), teses (165) e monografias (27), dentre as quais 344 

são textos completos. Os assuntos principais que se enquadraram aos objetivos do estudo 

foram: Saúde do Idoso (131), Assistência a Idosos (36), Saúde da família (26), Autocuidado 

(25) e relações Enfermeiro-Paciente (28). Utilizou-se para o estudo publicações dos anos de 

2003 a 2010. RESULTADOS: Os estudos apontam que com o envelhecimento, eleva-se a 

ocorrência de incapacidade ou risco para perda de mobilidade nos idosos, havendo a 

necessidade de que cada equipe de PSF avalie sua clientela a fim de direcionar intervenções 

precoces apropriadas. CONCLUSÃO: Nota-se ainda uma dificuldade na ligação entre 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o Programa Saúde da Família quanto à 

importância da estratégia de promoção do cuidado aos idosos e à assistência domiciliar e de 

Enfermagem. 
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Alana Freire Cisne
1
, Ana Osmarina Quariguasi Magalhães Frota

1
, Antônia Siomara Rodrigues Silva

1,2
,  

Ginúbia Braga Ferreira1, Manuelle Maria Marques Matias1, Rafael Aguiar Dias
1
, Rafael de Sousa 

Braga
1
, Regina Célia Carvalho da Silva

1,2 

1-Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, Sobral, CE;  

2- Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral- HSCMS, Sobral-CE. 

 

e-mail: alanafc28@hotmail.com 

INTRODUÇÃO: A amamentação é uma prática milenar com reconhecidos benefícios nutricionais, 

imunológicos, cognitivos, econômicos e sociais. Tais benefícios são aproveitados em sua plenitude 

quando a amamentação é praticada por pelo menos 2 anos, sendo oferecida como forma exclusiva de 

alimentação do lactente até o 6º mês de vida. Estudos mostram que, apesar da tendência de melhoria, 

os índices de aleitamento no Brasil estão muito abaixos dos considerados ideais pela OMS. Assim, a 

educação para a promoção e apoio da amamentação deve considerar aspectos como a motivação, a 

orientação pré e pós-natal, os conhecimentos, atitudes e habilidades sobre a prática de amamentar. 

OBJETIVO: O estudo tem por objetivo descrever a vivência de acadêmicos de enfermagem sobre o 

conhecimento e prática de puérperas internadas em um Hospital Amigo da Criança de referência da 

região norte do Ceará. MATERIAIS E MÉTODOS: Este estudo é um relato de experiência da 

vivência de acadêmicos de enfermagem numa pesquisa realizada na maternidade de um Hospital 

Amigo da Criança de referência da região norte do Ceará com um total de 230 puérperas internadas no 

período de agosto de 2010 a maio de 2011 e utilizou-se como instrumento formulários pré-

estabelecidos bem como diálogo no curso da abordagem obedecendo aos preceitos da Resolução 

Nº196/96. RESULTADOS: As entrevistas foram realizadas individualmente com cada puérpera após 

assinado o termo de consentimento. No transcorrer da pesquisa foi percebido pelos estudantes a falta 

de instrução pelas puérperas quanto aos conhecimentos e práticas do aleitamento materno, sendo 

detectada a deficiência de orientações durante o pré-natal e puerpério. Tal fator, foi possível pelas 

dúvidas (por que não pode dar água), mitos (faz mal para a mãe se o bebê arrotar no peito) e costumes 

(uso de chupeta), bem como a afirmação da não orientação pelos profissionais acerca do assunto. Tudo 

isso desencadeia em um puerpério difícil e de risco ao recém-nascido. CONCLUSÃO: A partir dessa 

vivência, verificou-se que após os esclarecimentos feitos pelos estudantes houve uma melhora na 

prática de amamentar pelas mães bem como a necessidade de aprofundar as informações a essa 

população no intuito de minimizar ainda mais as dificuldades existentes. Como acadêmicas isso nos 

instigou a desenvolver ações de educação em saúde, pois consideramos um meio essencial para 

promoção da mesma. 
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PERCEPÇÃO DE MÃES ADOLESCENTES PRIMÍPARAS EM RELAÇÃO AO ATO 

DE AMAMENTAR 
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INTRODUÇÃO: O leite materno é a forma ideal de alimentar a criança nos seus primeiros 

seis meses de vida, pois é capaz de suprir as necessidades nutricionais, metabólicas e 

imunológicas, além de estimular o vínculo afetivo entre mãe e filho. Apesar da superioridade 

do aleitamento materno, essa prática vem apresentando um declínio principalmente entre 

mães adolescentes. OBJETIVOS: Investigar a percepção das mães adolescentes primíparas 

em relação ao ato de amamentar, identificando a representatividade do aleitamento materno, 

como também verificar as principais dificuldades enfrentadas com o início da amamentação 

relatando as medidas de educação em saúde dadas às mães durante o pré-natal. MATERIAL 

E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa exploratória-descritiva com abordagem qualitativa, 

utilizando como procedimentos metodológicos uma entrevista semi-estruturada realizada 

durante uma visita domiciliar as oito participantes da pesquisa. Os dados foram coletados em 

abril de 2009 e analisados pela técnica de análise de conteúdo e posteriormente agrupados em 

categorias. RESULTADOS: Foram abstraídas quatro categorias: Significado do aleitamento 

materno; Dificuldades encontradas frente ao ato de amamentar; Verdades e mitos sobre o 

aleitamento materno e Educação continuada: fator primordial para o sucesso da amamentação. 

Os resultados revelaram que para as adolescentes o aleitamento materno significa amor, 

carinho, proteção, porém algumas relataram dificuldades com o início dessa prática e a 

existência de mitos e tabus, que estão relacionados a fatores próprios da adolescência como 

insegurança, medo e imaturidade, além disso constatou-se que a educação permanente é 

primordial para que essas mães amamentem seus filhos. CONCLUSÃO: O incentivo ao 

aleitamento materno através da educação permanente é fundamental para o  sucesso da 

amamentação, onde os profissionais de saúde devem fazer todos os esforços para proteger, 

promover e apoiar essa prática inclusive em torno das dificuldades e mitos apresentados. 
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PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS NO CUIDAR RELACIONADO Á CRIANÇA 

ONCOLÓGICA 
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INTRODUÇÃO:Diferentemente do câncer de adulto, o da criança geralmente afeta as 

células do sistema sangüíneo e os tecidos de sustentação. Doenças malignas da infância, por 

serem predominantemente de natureza embrionária, são constituídas de células 

indiferenciadas, o que determina, em geral, uma melhor resposta aos métodos terapêuticos 

atuais. Tão importante quanto o tratamento do câncer em si, é a atenção dada aos aspectos 

sociais da doença, uma vez que a criança e o adolescente doentes devem receber atenção 

integral, inseridos no seu contexto familiar. A cura não deve se basear somente na 

recuperação biológica, mas também no bem-estar e na qualidade de vida do paciente. Neste 

sentido, não deve faltar  ao paciente e à sua família,  desde o início do tratamento, o suporte 

psicossocial necessário, o que envolve o comprometimento de uma equipe multiprofissional, 

envolvidos no apoio às famílias e à saúde de crianças e jovens.OBJETIVOS:Logo, este 

estudo objetiva analisar e discutir a percepção do enfermeiro sobre a importância e 

dificuldades  do cuidar no processo de recuperação da criança oncológica.MATERIAL E 

MÉTODOS Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS). RESULTADOS:Os resultados demonstraram que a maioria dos 

enfermeiros reconhece o quanto  a presença de um cuidar holístico e humanizado aliado a 

outros fatores pode beneficiar a criança durante seu tratamento.Com relação as debilidades 

presentes relatam-se o desgaste emocional que apresenta-se de forma diferenciada por tratar-

se de crianças e o reconhecimento  da  necessidade de receber um treinamento técnico e a 

garantia de momentos onde eles possam discutir suas dúvidas e dificuldades teórico/práticas,a 

fim de amenizar tais impactos.CONCLUSÃO:Dessa maneira,fundamenta-se a importância 

de uma articulação entre os enfermeiros, potencialmente passíveis de se utilizarem da 

correlação reflexão-ação,visando o bem-estar e prestação da melhor assistência possível á 

criança oncológica. 
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INTRODUÇÃO: A gestação é um período crítico da vida da mulher, pois demanda 

mudanças nos papeis sociais físicos e emocionais, isto é mais difícil quando se trata de 

gestantes primíparas. A abordagem multidisciplinar da Estratégia Saúde da Família às 

gestantes é importante, uma vez que, neste nível de atenção há a possibilidade de um 

atendimento individualizado, a fim de tranquilizar e reduzir os sentimentos negativistas que 

afligem as mulheres grávidas. OBJETIVO: Identificar os sentimentos vivenciados pelas 

gestantes primíparas de uma Unidade Básica de Saúde, durante o período gravídico. 

MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo com abordagem 

qualitativa. Realizou-se no Centro de Saúde da Família do Bairro Terrenos Novos, Sobral, 

Ceará, nos meses de maio e junho/2011 e abrangeu 10 gestantes primíparas. A coleta de dados 

foi através da técnica de grupo focal. As falas das mulheres foram agrupadas em categorias e 

analisadas de acordo com a técnica de análise do conteúdo de Minayo. O desenvolvimento do 

estudo ocorreu como preconizado pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

RESULTADOS: As categorias resultantes foram: Medo, ansiedade e curiosidade, alegria e 

segurança. Muitas mulheres relataram sentir medo de não saber cuidar do filho, da criança 

não ser saudável, de abortar e medo das alterações físicas que ocorrem na gravidez. Outros 

sentimentos foram ansiedade e curiosidade quanto ao nascimento do bebê. Sentimentos 

positivos também foram evidenciados, como a alegria e a segurança na espera do filho. 

CONCLUSÃO: Para aquelas que vivenciam a primeira gestação, é comum o 

desenvolvimento de sentimentos típicos de situações que envolvem adaptação. Por isso é 

importante conhecê-los, permitindo o adequado fornecimento das informações por parte dos 

profissionais, para desmistificar falsas ideologias acerca do parto. 
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PERFIL ANTROPOMÉTRICO E ÍNDICES DE SAÚDE DOS PRATICANTES DE 

CAMINHADA DE UMA AVENIDA DE TERESINA-PI 
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INTRODUÇÃO: Caminhar é uma atividade física simples, não possuí quase nenhuma 

contra-indicação, melhora a condição cardiorrespiratória, ajuda na perda ou manutenção do 

peso corporal, fortalece vários grupos musculares e melhora o trabalho de vários sistemas do 

corpo, além de proporcionar o bem-estar físico e emocional. Para a caracterização do Perfil 

Antropométrico são utilizados o Índice de Massa Corporal (IMC), um padrão internacional 

para avaliar o estado nutricional de uma pessoa e a Relação Cintura Quadril (RCQ), que é 

utilizado para indicar possíveis riscos de doenças cardiovasculares. OBJETIVOS: 

Caracterizar as medidas antropométricas e os índices de saúde, por meio do IMC e RCQ, dos 

praticantes de caminhada de uma avenida de Teresina-PI. MÉTODOS: Estudo de caráter 

transversal em que participaram 150 sujeitos de ambos os sexos que praticam caminhada em 

uma avenida com intenso movimento desta modalidade, sendo 78 homens e 72 mulheres. A 

coleta de dados foi realizada no mês de maio de 2009, durante sete dias, nos dois turnos com 

maior fluxo de praticantes (pré-matutino e vespertino). Optou-se pela amostragem acidental 

em que os indivíduos foram abordados casualmente ao início ou ao final de suas atividades e 

convidados a responder um formulário semiestrututurado, bem como a aferição do peso, 

estatura e circunferências da cintura e do quadril. Os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a resolução 196/96. RESULTADOS: Os 

sujeitos do sexo masculino e feminino possuíam média de idade de 43±14,4 e 40±14,6 anos, 

respectivamente. Os valores antropométricos e índices de saúde médios encontrados nos 

homens foram: Peso: 78,9±10,2 kg; Estatura: 1,85±0,07 m; IMC: 27,4±3,46 e RCQ: 

0,92±0,07. Entre as mulheres, os valores médios foram: Peso: 62,5±14,6 kg; Estatura: 1,59± 

0,06m; IMC: 24,7±3,75 e RCQ: 0,78±0,07. CONCLUSÃO: De acordo com as tabelas de 

classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), conclui-se que a média do IMC 

apresentada pelas mulheres mostrou-se com valores normais (entre 18,5 e 25), no entanto, 

para os homens o valor médio indica sobrepeso (entre 25 e 30). Com relação ao RCQ, as 

médias apresentadas pelos praticantes de caminhada tanto do sexo feminino como do sexo 

masculino, mostram que não há um elevado risco para doenças cardiovasculares, pois seus 

valores foram inferiores a 0,85 para as mulheres e 1,0 para os homens. 
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INTRODUÇÃO: No envelhecimento, ocorrem alterações fisiológicas e psicossociais, 

naturais e gradativas, tornando o idoso mais susceptível às doenças crônicas como hipertensão 

e diabetes, as mais comuns no Brasil. Sabendo que os riscos à saúde aumentam 

progressivamente em relação ao ganho de peso, a avaliação nutricional é uma das ferramentas 

de grande impacto na identificação de seus fatores. OBJETIVO: Diagnosticar o estado 

nutricional dos idosos hipertensos integrantes do Programa HIPERDIA de um PSF da cidade 

de Picos - PI. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo epidemiológico do tipo transversal, 

realizado na cidade de Picos-PI. A amostra foi de 43 idosos, na faixa etária de 60 anos ou 

mais, de ambos os sexos, cadastrados no sistema Hiperdia de um PSF do município. 

Utilizaram-se dados secundários fornecidos pelo banco de dados do sistema. O IMC e a 

Circunferência da Cintura foram as variáveis antropométricas utilizadas para classificar o 

estado nutricional dos indivíduos. Posteriormente foi realizada uma análise descritiva dos 

dados utilizando a classificação do idoso preconizada pela OMS para países em 

desenvolvimento, os mesmos foram organizados no programa Microsoft Office Excel versão 

2007 e transferidos para o programa STATA, para análise estatística. RESULTADOS: 

Quanto ao sexo teve uma representação de 23,3% para o sexo masculino e 76,7% para o 

feminino. Verificou-se a média, o desvio padrão e a mediana, com relação à idade, de 69,4, 

6,9 e 68 anos, respectivamente. Na avaliação nutricional encontrou-se IMC de maior 

representação para sobrepeso (44,2%) com maior prevalência para o sexo masculino (60%). 

Quanto a Circunferência da Cintura, o risco muito elevado para doenças cardiovasculares 

ficou bem evidente em 67,4% dos idosos do sexo masculino e em 18,6% do sexo feminino. 

CONCLUSÃO: Verificaram-se uma elevada prevalência de sobrepeso e de alto risco para 

doenças cardiovasculares, fatores estes que agravam o quadro de hipertensão, principalmente 

para indivíduos idosos. Assim, torna-se necessário um acompanhamento nutricional 

específico, visando o controle de peso, além de prevenção e/ou tratamento das complicações 

cardiovasculares. 
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INTRODUÇÃO: A utilização de antimicrobianos tem merecido destaque nas políticas de 

racionalização do uso de medicamentos, pois estes se encontram entre os fármacos mais 

consumidos em atenção primária e são os medicamentos mais prescritos de forma errônea e 

abusiva na prática médica. Existem evidências de que o uso inapropriado de antimicrobianos 

ocorre em aproximadamente 50% dos casos e estão freqüentemente associadas a infecções 

das vias aéreas superiores (IVAS). Esse uso inadequado traz como grave conseqüência a 

seleção e disseminação de microorganismos resistentes, despertando a necessidade do 

emprego de medicamentos novos, de espectro mais amplo e de maior custo. OBJETIVOS: 

Identificação dos antimicrobianos mais prescritos a partir de receitas retidas em farmácia 

comunitária da cidade de Teresina-PI. MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se um estudo 

retrospectivo de 960 receitas de antimicrobianos dispensadas em uma farmácia comunitária de 

Teresina-PI, nos meses de Março e Abril de 2011, sendo registrados e contabilizados os 

antibióticos mais prescritos por  tipo de rede de assistência a saúde (pública ou privada). 

RESULTADOS: Dos 1041 antimicrobianos prescritos, 207 foram provenientes de 

prescrições da rede pública de saúde e 834 de rede privada. Desse total os cinco 

antimicrobianos mais prescritos nas redes públicas e privadas, respectivamente foram: 

amoxicilina (30,43%-17,62%); amoxicilina e clavulanato de potássio (4,34%-14,14%), 

azitromicina (13,52%-10,55%), ciprofloxacino (7,24%-10,07%), cefalexina (27,73%-

11,27%). CONCLUSÃO: A análise das receitas evidenciou uma tendência na prescrição de 

antibióticos pelos centros de saúde privados, bem como a prevalência da dispensação de 

antimicrobianos, que são utilizados no tratamento de transtornos das vias aéreas. Destacando 

a amoxicilina dentre os mais prescritos. 
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INTRODUÇÃO: Na atualidade, tem-se observado o uso abusivo de psicofármacos, desta 

forma, é de fundamental importância o estudo dos principais medicamentos psicotrópicos 

comercializados, bem como os de maior acessibilidade pela população, o que torna a escolha 

médica mais eficaz durante a prescrição, resultando numa melhor aderência do paciente ao 

tratamento. OBJETIVOS: Apontar os principais medicamentos psicotrópicos dispensados 

em uma farmácia comercial de Teresina e avaliar as tendências de consumo dos mesmos. 

MATERIAL E MÉTODOS: O estudo foi realizado em uma drogaria situada no município 

de Teresina-Piauí, cadastrada junto a Vigilância sanitária municipal e o Conselho Regional de 

Farmácia. Para tanto, foi realizada uma análise de caráter exploratório e retrospectivo durante 

o primeiro trimestre de 2011, através da coleta de dados obtidos dos relatórios de saída de 

psicotrópicos, que são enviados para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos 

Controlados (SNGPC) da ANVISA. Os medicamentos foram contabilizados em cinco classes 

de princípios ativos: benzodiazepínicos, antipscóticos, antidepressivos, anticonvulsivantes e 

outros medicamentos de controle especial. RESULTADOS: A análise das saídas de 

psicotrópicos evidenciou a prevalência das vendas de medicamentos para ansiedade, em 

especial os benzodiazepínicos que representaram 42,95% (811), de todos os psicofármacos 

comerciados. Tal tendência é característica do uso abusivo destes fármacos, principalmente do 

clonazepam, que representou 15,65% (295), de todas as saídas. Os anticonvulsivantes 

representaram 22,29% (421), das vendas, seguidos dos antidepressivos com 20,92% (395), 

dos antipsicóticos com 8,89% (168) e de outros medicamentos sujeitos a controle especial 

com 4,92% (93). O consumo de medicamentos genéricos, sendo 26,95%, foi pequeno quando 

comparado com os de referência e similares (73,04%), tal fato pode ser evidenciado pela falta 

de medicamentos genéricos para alguns transtornos, como é o caso dos medicamentos para o 

tratamento do Mal de Alzheimer. CONCLUSÃO: O trabalho evidenciou a prevalência do 

consumo dos benzodiazepínicos em relação às outras classes de psicofármacos. Também 

demonstrou a pequena participação dos medicamentos genéricos na composição do 

tratamento farmacológico de pacientes com transtornos mentais, o que torna o mesmo mais 

custoso, dificultado a adesão ao tratamento.    
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INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Visceral Americana (LVA) é uma zoonose provocada por 

um protozoário flagelado, unicelular do gênero Leishmania sp. A principal forma de 

transmissão do parasita para o homem e outros hospedeiros mamíferos é através da picada de 

fêmeas de insetos hematófagos da família Psychodidae, subfamília Phebotominae, conhecidos 

genericamente por flebotomíneos. É uma doença crônica sistêmica, que acomete os órgãos 

internos, ou seja, o parasita migra aos órgãos viscerais como fígado, baço e medula óssea. O 

diagnóstico é rotineiramente realizado com base em parâmetros clínicos e epidemiológicos. 

Entretanto, um diagnóstico definitivo requer a presença do parasito através de métodos 

parasitológico ou molecular. OBJETIVOS: Realizar o levantamento do perfil dos casos 

confirmados de LVA, no período de 2007 a 2009, no município de Parnaíba-PI. MATERIAL 

E MÉTODOS: Pesquisa de caráter descritivo e quantitativo, onde foram avaliados 48 casos 

confirmados de LVA no município de Parnaíba-PI, no período de 2007 a 2010, cujos dados 

secundários foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

RESULTADOS: Pôde-se observar que em 48 casos confirmados de LVA, entre os anos 

estudados, houve acometimento em ambos os sexos, com prevalência em crianças com faixa 

etária de 01 a 09 anos (25; 52,08%), seguido de adultos jovens de 20 a 39 anos (12; 25,00%). 

Zona urbana prevalente representando 83,33% dos casos e nível de escolaridade baixo, 

representado pelo ensino fundamental incompleto com 04 (8,33%) casos. CONCLUSÃO: O 

perfil dos casos confirmados de LVA nesse município, representado principalmente por 

crianças habitadas em zona urbana, é característico do resultado de transposição do mosquito 

da área rural para zona urbana, acometendo esse grupo de risco, corroborando com as 

pesquisas referentes ao assunto. Esses dados contribuem para uma caracterização 

epidemiológica dos casos de leishmaniose Visceral Americana de Parnaíba-PI, servindo para 

ações de promoção em saúde diante desse conhecimento. 
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PERFIL DOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL – CAPS II DO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI 
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INTRODUÇÃO: O álcool é uma toxina multissistêmica direta com ação depressora do 

Sistema Nervoso Central. O alcoolismo é uma questão complexa, que afeta não apenas o 

usuário de álcool, que tende negar o vício por simplesmente temer a reação da sociedade, 

como toda a sua família. OBJETIVO: Descrever as características sociodemográficas dos 

usuários de álcool assistidos no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II do município de 

Floriano-PI. METODOLOGIA: Pesquisa realizada através do levantamento de informações 

dos prontuários de usuários de álcool, cadastrados e assistidos na unidade CAPS II da cidade 

de Floriano. Foram obtidas informações de 76 prontuários, representando toda a população de 

usuários em acompanhamento na instituição. O instrumento utilizado foi um formulário 

estruturado dividido em blocos de informação relacionados com as características 

sociodemográficas do indivíduo e hábitos associados ao uso de álcool. RESULTADOS: A 

maioria dos usuários de álcool (97,4%) foi constituída por homens. Mais da metade era 

solteira (65,7%) e apresentava idade superior a 30 anos (69,7%). Quase um quarto dos 

indivíduos era analfabeto (22,3%), sendo a maioria formada por indivíduos analfabetos, 

alfabetizados ou com ensino fundamental incompleto (72,2%). Grande parte dos sujeitos 

possuía casa própria (75%), de alvenaria (84,2%) e quase metade (47,3%) residia em 

domicílio com uma média de 4 a 6 moradores.  Elevada proporção dos indivíduos não 

possuíam rendimento fixo (77,7%). Observou-se que 57,8% não passaram por consultas 

psicológicas ou psiquiátricas anteriormente, que 55,2% não estavam fazendo uso de 

medicamentos à época da pesquisa, mas que 22,3% utilizaram medicamentos anteriormente 

por período superior a 2 anos. Mais de metade dos indivíduos (59,2%) acha que deveria parar 

ou diminuir uso de álcool, visto que costuma beber até pela manhã para diminuir o 

nervosismo ou a ressaca (51,3%). Observou-se que o tempo de uso de álcool pela maioria dos 

sujeitos é superior a 5 anos (67,1%), e que estes referiram quando do preenchimento do 

prontuário na instituição hábitos como tabagismo (60,6%) e consumo de café (76,4%), além 

de hábitos alimentares totalmente irregulares (57,9%). CONCLUSÃO: Os usuários de álcool 

atendidos no CAPS II da cidade de Floriano, em sua maioria eram homens, que moravam 

com a família em domicílio próprio, que apresentavam baixa escolaridade, faziam uso da 

droga por período superior a cinco anos, e sentiam necessidade de parar de beber. 

 

PALAVRAS - CHAVE: Alcoolismo. Uso de drogas. Saúde mental. 
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PERFIL E ACESSO À ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE PORTADORES DE 

HIV/AIDS ATENDIDOS NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-

CTA DE PARNAÍBA-PI. 
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INTRODUÇÃO: As pessoas portadoras do HIV/AIDS possuem necessidades especiais em 

saúde bucal e devem receber uma assistência odontológica qualificada, integral e humanizada, 

em todos os níveis de atenção. OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivos investigar o 

perfil e o acesso aos serviços odontológicos dos pacientes soropositivos cadastrados no 

Centro de Testagem e Aconselhamento de Parnaíba-Piauí-Brasil. MATERIAL E 

MÉTODOS: A pesquisa foi desenvolvida de janeiro a maio de 2009, através de entrevistas 

diretas com os pacientes, alcançando uma amostra de 30,4% do universo de pessoas 

registradas no órgão. O estudo foi quantitativo, descritivo e transversal, e respeitou os 

aspectos éticos de pesquisa com seres humanos. RESULTADOS: A maioria dos 

entrevistados era do sexo feminino, média de idade de 36,35 anos, solteiros, baixo nível 

sócio-econômico, residentes na zona urbana, sabidamente portadores do vírus HIV há dois ou 

três anos, faziam uso regular de medicação anti-retroviral, recebiam acompanhamento regular 

no CTA de Parnaíba e haviam visitado o cirurgião-dentista há mais de cinco anos. O 

conhecimento em saúde bucal apresentou-se baixo. A maior parte dos entrevistados (96,78%) 

não tinha o acesso necessário à assistência odontológica, principalmente devido à baixa oferta 

dos serviços na rede pública (38,7%) e ao medo de sofrer preconceito ao procurarem um 

atendimento (25,8%). CONCLUSÃO: Fica evidente a necessidade da implementação de 

políticas públicas efetivas em saúde bucal que beneficiem estes usuários.  
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DISPLASIA BRONCOPULMONAR EM 
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INTRODUÇÃO: A displasia broncopulmonar acomete recém-nascidos e se caracteriza como 

a dependência de oxigênio em concentrações acima de 21% por um período maior ou igual a 

vinte e oito dias. A displasia broncopulmonar é um problema de saúde pública, e o aumento 

da sua incidência atualmente está relacionado com o progresso da tecnologia, e o avanço na 

assistência perinatal. OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico da displasia 

broncopulmonar em prematuros internados em uma unidade de terapia intensiva neonatal. 

MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa realizada foi do tipo retrospectivo, transversal, 

descritiva e documental de caráter quantitativo, onde foram analisados 39 prontuários de 

prematuros com displasia broncopulmonar internados, no período de janeiro de 2007 a 

dezembro de 2009, em uma unidade de terapia intensiva neonatal no município de Teresina, 

através de um formulário de coleta de dados. RESULTADOS: A prevalência da patologia foi 

de 2,24%, o gênero foi predominantemente feminino com 61,54%, a idade gestacional média 

foi de 29,58 3,11 semanas, o peso ao nascimento médio foi de 1209,10 465,48g, 82,05% 

dos prematuros utilizaram surfactante exógeno, a patologia associada à displasia 

broncopulmonar mais comum foi a síndrome do desconforto respiratório com 74,36%, 

97,43% utilizaram ventilação mecânica invasiva, 92,31% ventilação mecânica não invasiva, 

94,87% oxigenoterapia e 38,46% foram a óbito. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se 

que os recém-nascidos apresentaram em sua maioria prematuridade extrema e o peso menor 

que 1500 gramas, no qual são fatores que contribuem para uso prolongado da ventilação 

mecânica ou altas concentrações de oxigênio. A displasia broncopulmonar não tem uma 

etiologia estabelecida, sendo considerada multifatorial. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS CAUSAS EXTERNAS EM CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES E JOVENS NA CAPITAL DE MATO GROSSO, 2009  
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INTRODUÇÃO: a população infanto-juvenil está muito susceptível às causas externas 

devido à imaturidade e curiosidade da criança e ao espírito de aventura, de excesso de 

coragem, uso de álcool e drogas dos adolescentes e jovens. As características dos óbitos por 

causas externas podem variar conforme a faixa etária da vítima, sexo, raça e outros fatores. 

Conhecer o perfil e as circunstâncias em que ocorrem os óbitos por causas externas auxilia no 

planejamento de estratégias de prevenção e ações mais especificas para reduzir os óbitos e as 

seqüelas. Este estudo objetivou analisar os óbitos por causas externas entre vítimas de 0 a 24 

anos, em Cuiabá-MT. MÉTODO: estudo transversal, com coleta retrospectiva de dados, com 

análise quantitativa. A população do estudo foi composta de crianças, adolescentes e jovens (0 

a 24 anos de idade), residentes no município de Cuiabá-MT, que foram a óbito por causas 

externas. RESULTADOS: foram estudados 131 óbitos, dos quais 61,1% foram por agressão, 

16,8% por acidentes de transporte e 13,0% por outros acidentes. O coeficiente de mortalidade 

por causas externas foi mais expressivo no sexo masculino, com destaque para o grupo de 20 

a 24 anos. Em ambos os sexos, os acidentes predominaram nas idades menores e a violência 

nos maiores de 15 anos de idade. As causas intencionais predominaram tanto na raça branca 

quanto na raça negra. A Mortalidade Proporcional foi maior e progressiva a partir dos 15 anos 

de idade. Entre os menores de 1 ano, a grande maioria das mães estavam na faixa etária dos 

25 a 29 anos. Em relação à Declaração de Óbito, em 11,5% houve mudança na 

intencionalidade após a investigação do evento. CONCLUSÃO: Considerando que as causas 

externas constituem um problema multifatorial, torna-se necessário que haja uma combinação 

de medidas preventiva desses eventos, incluindo leis, esforços educativos, acesso a produtos 

de segurança, bem como as condições socioeconômicas e os avanços no atendimento ao 

trauma, o que miniminiza as seqüelas e aumenta a sobrevida das vítimas.  
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INTRODUÇÃO Os adolescentes constituem um grupo que vêm apresentando grande 

vulnerabilidade e exposição a situações de riscos físicos, emocionais e sociais, sendo a 

infecção pelo HIV uma importante forma de expressão desta vulnerabilidade. No mundo todo, 

um entre vinte adolescentes contrai algum tipo de DST a cada ano. Estima-se que mais de sete 

mil jovens são infectados pelo HIV, num total de 2,6 milhões por ano, o que representa a 

metade de todos os casos registrados. Calcula-se que dez milhões de adolescentes vivem hoje 

com o HIV ou estão propensos a desenvolver a AIDS nos próximos três a quinze anos. 

OBJETIVO Identificar as características epidemiológicas dos adolescentes infectados pelo 

vírus HIV no Brasil por meio de revisão. MATERIAIS E MÉTODOS Para coleta de dados, o 

método utilizado foi levantamento bibliográfico através de busca eletrônica de artigos 

indexados nas bases de dados Scielo, Scirus, Medline e Google Scholar, a partir dos 

descritores: epidemiology, AIDS, HIV, teenager, adolescent. Foram utilizados os critérios de 

inclusão: periódicos como veículo de publicação; limite de tempo entre 1995-2011; idiomas 

em inglês, espanhol e português. RESULTADOS Foram encontrados 33 artigos científicos 

nas referidas bases de dados, publicados entre 1999 e 2010. Não foram encontradas pesquisas 

epidemiológicas que analisassem os determinantes para esta faixa etária. Apenas dois 

trabalhos de cunho comportamental e sobre fatores de riscos, atitudes e práticas sexuais 

relacionadas a AIDS, demonstravam algumas variáveis epidemiológicas dos adolescentes. Os 

estudos relacionando dados epidemiológicos foram qualitativos, por meio de questionário. Os 

adolescentes entrevistados se contaminaram, em sua maioria, por transmissão vertical; 

seguida da via sexual e, por último, por transfusão sanguínea. Esse grupo merece, portanto, 

bastante atenção. Não foi observada predominância em relação à variável sexo. A faixa etária 

mais prevalente foi de 15 a 16 anos de idade. Os adolescentes são mais propensos a terem 

múltiplos parceiros sexuais, tanto seqüencialmente quanto concomitantemente, do que 

relacionamentos sexuais duráveis, aumentando o risco de adquirir DSTs e HIV. 

CONCLUSÕES Sugerem-se pesquisas relacionando apenas variáveis epidemiológicas em 

pesquisas nacionais e regionais, a fim de direcionar melhor a educação em saúde e campanhas 

preventivas a esta categoria. Deve-se melhorar a assistência médica no pré-natal, a fim de 

diminuir a transmissão vertical. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, a hipertensão arterial é uma síndrome multifatorial cuja 

prevalência no Brasil atinge de 22% a 44% da população urbana adulta.  A importância dessa 

doença do ponto de vista de saúde pública reside no fato da mesma apresentar grande 

prevalência na população e conseqüências altamente lesivas. A hipertensão é considerada um 

dos principais fatores de risco para o desenvolvimento e progressão da aterosclerose e seus 

desfechos clínicos como o Acidente Vascular Encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio 

(IAM), e a obstrução arterial periférica (OAP). OBJETIVO: Descrever o perfil 

epidemiológico de hipertensos participantes de um grupo de envelhecimento saudável. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, realizado com 

30 hipertensos, ambos os sexos, participantes do grupo de envelhecimento saudável 

promovido pela Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. O grupo se 

reúne 1 vez por semana com atividades de educação em saúde, treino de equilíbrio e 

condicionamento cardiovascular, sendo os dados deste estudo baseado em três meses de 

atividades. RESULTADOS: Participam do grupo 27 mulheres (90%) e 3 homens (10%), 

sendo todos hipertensos em tratamento farmacológico, com média de 60,23±6,95 anos, com 

média de 71,69±11,97kg, e circunferência abdominal média de 93,23±7,31cm para as 

mulheres e 91±7,94cm para os homens, média da pressão arterial sistólica 128,5±2,91mmHg, 

e a média da pressão arterial diastólica 80,66±4,22mmHg. CONCLUSÃO: Os valores 

médios de pressão arterial mantiveram-se dentro da normalidade, entretanto outros fatores de 

risco devem ser levados em consideração, como o valor de circunferência abdominal elevado 

nas mulheres, que são maioria no grupo de envelhecimento saudável. 
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INTRODUÇÃO Em escala mundial estima-se que 42 milhões de pessoas convivem com o 

HIV/AIDS. No Brasil, até 2002, foram notificados 237.588 casos; sendo a maioria da região 

Sudeste. A atual situação da AIDS no Brasil é resultado das profundas desigualdades sociais, 

revelando transformações significativas em seu perfil epidemiológico; necessitando ser mais 

bem estudada nas mais diversas regiões do país. OBJETIVO Identificar as características 

epidemiológicas de pessoas infectadas pelo vírus HIV no Brasil por meio de revisão. 

MATERIAIS E MÉTODOS Para coleta de dados, o método utilizado foi levantamento 

bibliográfico através de busca eletrônica de artigos indexados nas bases de dados Scielo, 

Medline, ArXiv, BioMed e Google Scholar, a partir dos descritores: epidemiology, AIDS, 

HIV, Brasil. Foram critérios de inclusão: periódicos como veículo de publicação; limite de 

tempo entre 1990-2011; idiomas em inglês e português. RESULTADOS Foram encontrados 

118 artigos nas referidas bases, publicados entre 1994 e 2008, sendo estudos nacionais e 

regionais, inclusive um do Piauí. Os estudos foram retrospectivos, com os dados obtidos de 

prontuários de ambulatórios e hospitais ou dos Sistemas de Informação em Saúde do SUS. O 

ritmo de crescimento da incidência de AIDS no Brasil, de um modo geral, diminui 

gradativamente. No início, a maioria dos casos ocorria em homens, mas houve um aumento 

expressivo de femininos. A transmissão por via sexual tem sido a mais importante, seguida 

pela transmissão por via sangüínea (com o uso de drogas injetáveis). A transfusão sangüínea 

diminuiu depois da legislação de controle do sangue. Predominam as categorias hetero e 

bissexuais, inclusive no Piauí. A faixa etária predominante foi de 20-40 anos, indicando a 

idade de maior atividade sexual, uso de drogas injetáveis ou pelo período de latência do HIV. 

A AIDS aparece em todas as camadas sociais, mas um fato interessante é que o uso de drogas 

injetáveis é mais importante entre os de baixa escolaridade, e a transmissão sexual, nos de 

escolaridade mais alta. Quanto à variável raça/cor, não há uniformidade dos achados. Apenas 

o estudo no Piauí verificou as variáveis estado civil e religião, prevalecendo os solteiros e 

católicos, respectivamente. CONCLUSÕES O perfil epidemiológico de pessoas infectadas 

pelo HIV no Brasil é constatado pela prevalência em mulheres, pessoas com múltiplos 

parceiros, transmissão sexual, heterossexuais, entre 20 e 40 anos de idade e baixo nível de 

escolaridade. 
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INTRODUÇÃO: Durante os primeiros anos no Brasil, a epidemia de AIDS ocorria entre os 

homens, enquanto os casos entre a população feminina eram inexpressivos. Atualmente, a 

incidência desta doença entre mulheres tem apresentado índices preocupantes. OBJETIVO: 

Verificar os aspectos epidemiológicos das mulheres com AIDS no Brasil por meio de revisão. 

MATERIAL E MÉTODOS: Para coleta de dados, o método utilizado foi levantamento 

bibliográfico através de busca eletrônica de artigos indexados nas bases de dados Scielo, 

Google Scholar, Scirus e Medline; a partir dos descritores: epidemiology, AIDS, women, 

Brasil. Foram utilizados os critérios de inclusão: periódicos como veículo de publicação; 

limite de tempo entre 1990-2011; idiomas em inglês e português. RESULTADOS: Foram 

encontrados 51 artigos, publicados entre 1991-2011; mas apenas 22 destes referiam-se a 

epidemiologia. O único estudo sobre AIDS em mulheres no Piauí não se refere à 

epidemiologia. As regiões de maior prevalência de AIDS são Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-

Oeste e Norte. A idade das mulheres varia de 18 e 67 anos, onde prevalece a idade de 26-39 

anos. As mulheres atingiam o nível de escolaridade fundamental (completo ou incompleto). 

Prevaleceram as infectadas de cor branca. Há controvérsias quanto ao estado civil, ora 

prevalecendo solteiras, ora casadas. A maioria não possuía emprego e as que possuíam, com 

renda de 1-3 salários mínimos. Um único estudo analisou a religião, prevalecendo católicas. A 

média de idade do primeiro intercurso sexual foi de 17,5 anos em todas as pesquisas. Cerca de 

22-27% das mulheres soropositivas foram vítimas de abuso sexual em algum momento da 

vida. A maioria afirma terem sido infectadas por sexo, devido o parceiro ter múltiplas 

parceiras ou ser bissexual. Mas, um artigo relata a maioria das mulheres com parceiros 

usuários de drogas. A maioria coabita com seus parceiros, também soropositivos. As 

mulheres haviam tido menos de cinco parceiros durante toda vida. O uso de drogas injetáveis 

é pouco relatado, mesmo algumas pesquisas terem sido feitas com profissionais do sexo. A 

maioria das mulheres tomou conhecimento do diagnóstico quando o parceiro ficou doente. As 

infectadas, na maioria, já tinham filhos quando foram contaminadas. CONCLUSÃO: No 

perfil epidemiológico de mulheres infectadas pelo HIV no Brasil prevalecem idade de 26-39 

anos, nível fundamental, brancas, solteiras e/ou casadas, desempregadas, não-usuárias de 

drogas injetáveis e infectadas pelos seus parceiros. 
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Gleiciane Kélen Lima¹, Karina Oliveira de Mesquita¹, Adriano de Aguiar Filgueira
2
, Cibelly 

Aliny Siqueira Lima Freitas¹, Maria Socorro Carneiro Linhares¹, Sandra Maria Carneiro Flor
3
 

 

1-Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Sobral, Ceará. 

2-Universidade Federal do Ceará (UFC), Sobral, Ceará. 

3-Vigilância Epidemiológica. Secretaria da Saúde e Ação Social, Sobral, Ceará. 

 

E-mail: gleicinha-lima@hotmail.com 

  

INTRODUÇÃO: O dengue constitui um sério problema de saúde pública em nível mundial. 

É hoje um dos agravos com maior incidência no Brasil, atingindo a população de todos os 

estados, independentemente da classe social. No Ceará, os primeiros registros do Aedes 

Aegypti surgiram no ano de 1851 e no período de 1931 a 1949 o mosquito foi encontrado em 

todos os municípios do estado. Os focos então foram totalmente erradicados do estado em 

1950, entretanto em 1984 foi detectada a reintrodução do mosquito, não sendo possível 

erradica-lo do território cearense.  OBJETIVO: Apresentar a evolução histórica da dengue no 

município de Sobral dos anos de 2007 a 2010. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

documental de tendência histórica/séries temporal realizado em Sobral, Ceará no Serviço de 

Vigilância Epidemiológica em abril/2011, a partir de dados obtidos do Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN-NET), referente aos casos de dengue ocorrentes no 

período de 2006 a 2010. Os dados foram estratificados pelas seguintes variáveis: classificação 

clínica, zona de residência (zona rural ou urbana), sexo e faixa etária. RESULTADOS: A 

classificação clínica predominante em todo o período em estudo foi Dengue Clássica, sendo 

responsável por 78,1% dos casos confirmados no ano de 2007. Identificou-se uma 

sobreposição dos casos residentes na zona urbana em relação à rural durante todos os anos 

estudados, representando 87%  e  87,2% dos casos nos anos  de 2007 e 2008 respectivamente. 

Quanto ao sexo, os casos têm ocorrido, predominantemente, em indivíduos do sexo feminino, 

chegando a representar 60% dos casos no ano de 2007. A faixa etária mais atingida foi dos 20 

aos 34 anos, sendo responsável por 31,4% dos casos no ano de 2007. A menos atingida foi a 

dos 80 anos ou mais de idade, representando apenas 0,35% dos casos no ano de 2010. 

Percebe-se também o aumento do número de casos em crianças. CONCLUSÃO: A dengue é 

um agravo histórico que há muitos anos vem se tentando combater e, com a introdução de 

novos sorotipos no Brasil, percebe-se que a doença vem sofrendo mudanças nos seus aspectos 

epidemiológicos. Surge então a necessidade de se conhecer o perfil que a doença vem 

tomando ao longo dos anos para que se possa traçar estratégias de prevenção e promoção da 

saúde específicas e direcionadas para a realidade das características da epidemia. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, aumentam mundialmente e, em particular no Brasil os 

números de casos e a gravidade das denominadas intoxicações e envenenamentos. Segundo 

estimativa da Organização Mundial da Saúde, em torno de 3% da população urbana, nos 

países em desenvolvimento, é afetada, anualmente, por estes tipos de acidentes. 

OBJETIVOS: Avaliar o perfil epidemiológico das intoxicações humanas notificadas pelo 

Centro de Informações Toxicológicas do Piauí, durante o ano de 2010. MATERIAL E 

MÉTODOS: A pesquisa constituiu-se em um estudo transversal, retrospectivo com 

abordagem quantitativa e descritiva. Os dados foram coletados das fichas de notificação do 

Centro de Informações Toxicológicas do Piauí. As variáveis avaliadas foram relacionadas às 

pessoas afetadas e aos agentes tóxicos envolvidos. RESULTADOS: Percebe-se que é um tipo 

de intoxicação tipicamente urbana com 83,9% dos casos; a prevalência foi um pouco maior no 

sexo masculino (49%), na faixa etária entre 0 a 4 anos (24,1%) e os medicamentos foram os 

responsáveis pelo maior número de intoxicações com 38,9% dos casos. CONCLUSÃO: 

Estes resultados são de grande importância para a saúde pública podendo ser utilizados como 

guia na realização de campanhas enfocando a prevenção de intoxicações. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS USUÁRIOS DE DROGAS ATENDIDOS PELO 
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INTRODUÇÃO: O consumo abusivo de drogas e sua dependência é um complexo problema 

de saúde pública na atualidade, exigindo um olhar interdisciplinar e políticas públicas eficazes 

para a prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social dos dependentes químicos. A 

atual política do Ministério da Saúde para a atenção integral aos usuários de álcool e outras 

drogas define uma rede de assistência a esses usuários. Traçar o perfil dos usuários deste 

serviço é uma necessidade real para o alcance da qualidade do serviço prestado a uma 

população usuária que cresce a cada dia. OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo 

conhecer o perfil epidemiológico dos usuários de drogas internados em um hospital de 

referência em álcool e outras drogas do Estado do Piauí. MATERIAL E MÉTODOS: A 

coleta dos dados foi realizada em prontuários de pacientes internados, além de registros do 

censo social coletados a partir da anamnese social realizada durante atendimento do setor de 

Serviço Social no período de março/2010 a maio/2011. RESULTADOS: Os dados mostram 

que dos 925 pacientes internados no período estudado, 42% são jovens de 15 a 30 anos, 88% 

são do sexo masculino, 42% são usuários de álcool e 38% de crack, 87% residem em 

Teresina, 89% foram encaminhados pelo hospital psiquiátrico e após o tratamento 92% foram 

encaminhados para continuação do tratamento no CAPS-ad de Teresina. CONCLUSÃO: 

observa-se que grande parte dos usuários de drogas atendidos no hospital estão em idade 

produtiva, sendo o álcool e crack as drogas mais consumidas, o que está relacionado com 

outros problemas de ordem social e psicológica, comprometendo a qualidade da saúde mental 

de muito jovens. 
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PERFIL GLICÊMICO E ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS DIABÉTICOS E 

NÃO-DIABÉTICOS ATENDIDOS EM UM LABORATÓRIO NO MUNÍCIPIO DE 

PARNAÍBA-PI 
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INTRODUÇÃO: No ano de 2000 a prevalência mundial do diabetes em todas as faixas 

etárias era de 2,8%, mas estima-se que em 2030 essa prevalência poderá chegar a 4,4%. O 

impacto do diabetes no Brasil e no mundo, como problema de saúde pública, é decorrente não 

apenas pela sua elevada prevalência e incidência, mas também pelas manifestações clínicas 

relacionadas à hiperglicemia. OBJETIVO: Verificar o perfil glicêmico e o estado nutricional 

de idosos atendidos em um Laboratório no Município de Parnaíba-PI. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Esse estudo se caracteriza como uma pesquisa de campo, descritiva e 

quantitativa, onde foi aplicado um questionário estruturado e aferido o peso, altura e 

circunferencia da cintura dos idosos que assinaram o termo de consentimento livre 

esclarecido. O perfil glicêmico foi verificado através da glicemia de jejum. Os dados foram 

coletados em maio de 2011. RESULTADOS: Dos 38 idosos estudados, 71% (n=27) eram do 

sexo feminino, com média de idade de 70,2 anos (± 7,9 anos). Em relação ao perfil glicêmico, 

42% (n=16) eram diabéticos com média glicêmica de 130,9 mg/dL (± 55,1 mg/dL), já entre os 

não-diabéticos (58%) a média glicêmica foi de 95,3 mg/dL (± 12,4 mg/dL). Em relação ao 

estado nutricional, a maioria dos idosos diabéticos se encontravam com execesso de peso 

(62% / n=10) e circunferência da cintura com risco muito elevado para doenças metabólicas 

(88% / n=14), enquanto entre os não-diabéticos a maioria estava eutrófica (41% / n= 9) e com 

risco elevado para doenças metabólicas (46% / n=10). Apenas 38% (n=6) dos idosos 

diabéticos referiram realizar um plano alimentar diferenciado, mas nenhum realizava 

acompanhamento com nutricionista, já entre os não-diabéticos 23% (n=5) faziam 

acompanhamento nutricional, porém, apenas 2 eram com nutricionista. CONCLUSÃO: 

Verificou-se uma prevalência de excesso de peso entre os pacientes diabéticos bem como o 

não controle da glicemia pelos mesmos. A diabetes é uma doença crônica que pode ser 

controlada através de tratamento farmacológico, mudanças no estilo de vida e mudanças de 

hábitos alimentares. Neste último fator, o acompanhamento nutricional com o profissional 

habilitado é determinante para o controle da glicemia e a perda de peso. Portanto há a 

necessidade de maiores intervenções no sentido de incentivar mudanças nos hábitos 

alimentares e na manutenção de um peso adequado. 
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INTRODUÇÃO: O fenômeno do envelhecimento está cada vez mais presente no mundo 

atual, e com isso torna-se necessário estudar de forma profunda e abrangente os mecanismos 

que possam ajudar essa crescente população a ter uma vida mais digna e de qualidade. Nessa 

perspectiva a prática regular de atividade física, mesmo se iniciada após os 65 anos, tem 

contribuído para uma maior longevidade, redução das taxas gerais de mortalidade, melhora da 

capacidade fisiológica, redução do número de medicamentos prescritos, prevenção do 

declínio cognitivo, manutenção de status funcional mais elevado, redução da frequência de 

quedas e incidência de fraturas e benefícios psicológicos, como melhora da autoestima. 

OBJETIVO: O estudo objetivou avaliar o perfil nutricional de idosos praticantes de atividade 

física em um Município do Piauí. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se abordagem 

metodológica quantitativa. Os dados foram obtidos por meio de entrevista, com aplicação de 

um formulário semiestruturado sobre os dados socioeconômicos e avaliação nutricional, 

desenvolvida durante os meses de novembro de 2010 a janeiro de 2011.  Os dados foram 

avaliados pelo Programa SPSS, v. 13.0, determinando-se as frequências absolutas e relativas, 

as medidas de tendência central média e mediana e a de dispersão desvio padrão. 

RESULTADOS: Foram avaliados 66 idosos com idades entre 60 e 70 anos de ambos os 

sexos, sendo 25,76% do sexo masculino e 74,24% do sexo feminino. Observou-se maior 

prevalência de idosos eutróficos. O sobrepeso se apresentou maior no sexo feminino 

(26,53%), quando comparado com o sexo masculino (5,88%). A obesidade se mostrou 

presente em 23,53% dos sujeitos do sexo masculino. A hipertensão arterial foi presente em 

28,8% dos idosos, seguida do diabetes com 4,5%, nas doenças auto-referidas. 

CONCLUSÃO: O presente estudo evidenciou maior predominância de idosos eutróficos. O 

sobrepeso se apresentou maior no sexo feminino e nos que recebiam de 1 a 3 salários 

mínimos. A obesidade se mostrou mais presente no sexo masculino. Percebe-se a necessidade 

do cuidado com a população idosa, destacando fatores importantes tais como uma dieta 

saudável e atividade física, fatores que podem contribuir para o envelhecimento saudável.  
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PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO E PROBLEMAS RELACIONADOS COM 

MEDICAMENTOS (PRMs) DE UM USUÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO 
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INTRODUÇÃO: O Transtorno Depressivo Recorrente é caracterizado pela ocorrência repetida de 

episódios depressivos, sendo o episódio atual grave, sem sintomas psicóticos, na ausência de qualquer 

antecedente de mania. OBJETIVO: O objetivo foi identificar o perfil sócio-econômico, registrar e 

resolver os principais problemas relacionados com medicamentos de um usuário portador de 

Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos acompanhado nos 

serviços do CAPS Leste do município de Teresina, Piauí. METODOLOGIA: O trabalho foi realizado 

no período de Agosto a Novembro de 2010, baseado no estudo do tipo exploratório descritivo em 

abordagem quantitativa, com emprego da técnica de observação direta por meio da análise prospectiva 

das fichas dos atendimentos realizados aos pacientes atendidos no CAPS Leste. Durante 

acompanhamento farmacoterapêutico foi preenchido a ficha de seguimento farmacoterapêutico com 

perguntas claras e objetivas, no intuito de registrar as seguintes informações: idade, cor da pele auto-

referida, estado civil, escolaridade, renda familiar, entre outros. Todos os pacientes convidados a 

participar foram esclarecidos quanto ao objetivo da entrevista. RESULTADOS: O perfil sócio-

econômico auto-referido pelo usuário durante o seguimento farmacoterapêutico foi de uma paciente 

com 39 anos de idade, de cor da pele auto-referida como parda; que apresenta estado civil conjugal 

não estável; e de baixa escolaridade e renda familiar. Os medicamentos utilizados com prescrição 

médica são carbamazepina (CBZ 200 mg) e clonazepam (CLO 2 mg). As principais interações 

medicamentosas identificadas foram entre a CBZ e o CLO, uma vez que a CBZ que diminui o efeito 

do CLO por induzir o seu metabolismo hepático. Os PRMs detectados foram cefaléia, náuseas, 

sonolência e dormência. CONCLUSÃO: De acordo com o estudo, o perfil do usuário atendido pelo 

CAPS é de uma mulher jovem, parda, divorciada, com renda familiar e escolaridade baixa. O principal 

PRM detectado foi o PRM 5. E como intervenção farmacêutica foi sugerida que a paciente procurasse 

o prescritor para que a equipe multiprofissional de saúde solicita-se a diminuição da dose de CBZ, ou 

um aumento entre os intervalos das administrações dos medicamentos, bem como a paciente foi 

esclarecida sobre os riscos do uso de bebidas alcoólicas e do tabagismo durante o tratamento 

farmacológico. 
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PERFIL SOCIOECONÔMICO, NUTRICIONAL E DE ESTILO DE VIDA EM 

ADOLESCENTES DE 11 A 16 ANOS EM ESCOLA PRIVADA NO MUNICÍPIO DE 

PICOS, PIAUÍ 
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INTRODUÇÃO: A adolescência, período de intenso crescimento e desenvolvimento físico, é 

considerada uma fase de grande vulnerabilidade nutricional devido às elevadas demandas de 

nutrientes associadas a hábitos alimentares e estilo de vida não saudáveis, os quais estão 

comumente associados a desvios nutricionais e predisposição ao desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis. A caracterização do adolescente quanto aos aspectos destacados 

se constitui em importante instrumento para intervenções nutricionais, que garantam à 

promoção da saúde dessa população a curto e longo prazo. OBJETIVO: Descrever o perfil 

socioeconômico, nutricional e de estilo de vida de adolescentes de escola privada de Picos - 

PI. MÉTODOS: Estudo transversal realizado com uma amostra aleatória de 80 alunos de 11 

a 16 anos, de uma escola privada do município de Picos-PI. Foram aferidos o peso e a altura, 

sendo o estado nutricional classificado segundo a Organização Mundial da Saúde (2007), por 

meio do Índice de Massa Corporal para Idade (IMC/I) e Altura para Idade (A/I). Além disso, 

foi aplicado questionário para obter dados socioeconômicos e de estilo de vida. Para verificar 

a existência de diferenças entre os sexos, aplicou-se o Teste t de Student, adotando-se 

significância estatística com p< 0,05. RESULTADOS: Foi demonstrado que mais de 50% 

dos adolescentes pertenciam a famílias com renda mensal superior a 5 salários mínimos 

(51,5%), cujos pais possuíam ensino superior (54,5%) e residiam em bairros com rede de 

esgoto (60,6%) e coleta de lixo públicas (97%). A classificação do estado nutricional, 

segundo o índice IMC/I evidenciou 3,6% de magreza e 39,3% de excesso de peso no sexo 

masculino e 18,4% de excesso de peso para o feminino; o déficit de crescimento foi 

observado apenas no sexo masculino, com uma prevalência de 3,6%. Não foram verificadas 

diferenças estatísticas significativas para as médias de peso, altura e Índice de Massa Corporal 

entre os sexos (p>0,05). Com relação ao estilo de vida, 100% dos adolescentes referiram não 

consumir bebidas alcoólicas e cigarros; 78,6% dos homens e 81,6% das mulheres declararam 

a prática de atividade física. CONCLUSÃO: Apesar de terem sido verificadas condições 

socioeconômicas e de estilo de vida favoráveis, os adolescentes, sobretudo do sexo masculino, 

apresentam elevada prevalência de desvios nutricionais, demonstrando a necessidade da 

implantação de estratégias de educação nutricional para promoção da alimentação saudável. 
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INTRODUÇÃO: O consumo de hortaliças é essencial para a saúde por ser uma importante fonte de 

minerais na alimentação humana. Devido ao seu baixo valor calórico as hortaliças qualificam-se para 

diversas dietas, o que favorece grandemente o seu consumo de uma maneira geral, constituindo-se em 

componente imprescindível das saladas dos brasileiros. As hortaliças, em especial, as consumidas 

cruas, necessitam ser puras e saudáveis, sendo estas, exigências crescentes da sociedade. No entanto, 

possibilitam ocorrência de enfermidades intestinais, uma vez que helmintos, protozoários e outros 

patógenos podem estar presentes nessas verduras. As doenças transmitidas por alimentos são, 

predominantemente, resultantes do ciclo de contaminação fecal/oral e seu controle deve receber 

atenção cada vez maior em nosso meio. A acelga é uma hortaliça rica em vitaminas A, C, B, cálcio, 

ferro e fibras que ajuda na digestão, a eliminar as toxinas do sangue, influencia na libertação de 

serotonina e assim promove a sensação de bem estar físico. No Brasil, não obstante a relevância e 

atualidade do problema, são poucos os trabalhos que avaliam a qualidade das hortaliças consumidas 

pela população. Assim, o diagnóstico laboratorial de protozoários e helmintos parasitas de humanos 

em hortaliças é de grande importância para a saúde pública. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho 

foi avaliar a presenças de estruturas parasitárias em acelgas comercializadas na feira livre do 

município de Picos - PI. MATERIAL E MÉTODOS: Foram coletadas 40 amostras de acelga de um 

supermercado do centro de Picos durante o período de out/2010 e jun/2011. As amostras foram 

coletadas e acondicionadas individualmente em sacos de polietileno descartáveis e encaminhadas ao 

laboratório para análise. Para avaliar a presença de estruturas parasitárias as mesmas foram lavadas 

com 250ml de água destilada e o sedimento obtido, após repouso de 24 horas foram analisados em 

triplicata, corada com lugol, para a pesquisa de ovos, cistos, trofozoítos ou larvas de 

helmintos/protozoários. RESULTADOS: Nesta trabalho todas as amostras analizadas apresentaram 

algum tipo de estrutura parasitária sendo que as mais frequente foram ovos de Ascaris lumbricoides e 

de Ancilostomídeos. CONCLUSÕES: Conclui-se que as verduras comercializadas no ponto de venda 

analisado têm destaque na transmissão das enteroparasitoses, havendo necessidade de medidas 

profiláticas no sentido de melhorar a qualidade higiênica destas. 
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PESQUISA DE ESTRUTURAS PARASITÁRIAS NA ALFACE (Lactuca sativa) 

COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE PICOS. 

 

Ana Elisa Ramos
1
, Kaio de Moraes Silva

3
, Daniel de Araújo Viana

3
, Ana Carolina Landim 

Pacheco
2 

 

1 - Aluna do Curso de Bacharelado em Nutrição, Universidade Federal do Piauí, Picos-PI 

2 - Profa. Assistente, Unidade Acadêmica de Ciências Biológicas, Universidade Federal do 

Piauí, Picos-PI 

3 - Laboratório Biociência, Fortaleza-CE 

 

email: anaelisa_alegrete@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: Os parasitas intestinais estão entre os patógenos mais freqüentemente 

encontrados em seres humanos devido às más condições sanitárias e algumas espécies de 

parasitas possuírem grande resistência fora do organismo facilitando a contaminação. Os 

enteroparasitas são transmitidos em sua maior parte pela ingestão de água e alimentos 

contaminados. O consumo de hortaliças é essencial para a saúde por ser uma importante fonte 

de minerais na alimentação humana. As hortaliças, em especial as consumidas cruas, 

necessitam ser puras e saudáveis, para não possibilitarem a ocorrência de enfermidades 

intestinais, uma vez que helmintos, protozoários e outros patógenos podem estar presentes 

nessas verduras. Além da contaminação durante a produção, a presença de parasitas 

intestinais em hortaliças pode ser conseqüência do transporte e manuseio desses produtos bem 

como do ambiente onde esses produtos são comercializados. A feira livre, como ponto de 

venda de hortaliças, é localizada em ambiente aberto e os alimentos ficam expostos a moscas, 

baratas, ratos e outros insetos que são capazes de veicular mecanicamente ovos/cistos 

infectantes. Assim, o diagnóstico laboratorial de protozoários e helmintos parasitas de 

humanos em hortaliças é de grande importância para a saúde pública. OBJETIVOS: O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a presenças de estruturas parasitárias em alfaces 

comercializadas na feira livre do município de Picos - PI. MATERIAIS E MÉTODOS: 

Foram coletadas 40 amostras de alface de diferentes barracas da feira livre de Picos durante o 

período de out/2010 e jun/2011. As amostras foram coletadas e acondicionadas 

individualmente em sacos de polietileno descartáveis e encaminhadas ao laboratório para 

análise. Para avaliar a presença de estruturas parasitárias, as mesmas foram lavadas com 

250ml de água destilada e o sedimento obtido, após repouso de 24 horas foram analisados em 

triplicata, corada com lugol, para a pesquisa de ovos, cistos, trofozoítos ou larvas de 

helmintos/protozoários. RESULTADOS: Nesta trabalho todas as amostras analizadas 

apresentaram algum tipo de estrutura parasitária sendo que a mais frequente foi ovos de 

Ascaris lumbricoides seguido de larva de Strogyloides stercoralis. CONCLUSÕES: Conclui-

se que as verduras comercializadas nos pontos de venda analisados têm destaque na 

transmissão das enteroparasitoses, havendo necessidade de medidas profiláticas no sentido de 

melhorar a qualidade higiênica destas. 
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PESQUISA DE ESTRUTURAS PARASITÁRIAS NO CHEIRO-VERDE (COENTRO 

E CEBOLINHA) COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE PICOS. 

 

Mônica de Moraes Silva
1
, Lucineide de Brito Rocha

1
, Kaio de Moraes Farias

3
, Daniel de 

Araújo Viana
3
, Ana Carolina Landim Pacheco

2 

 

1 - Aluna do Curso de Bacharelado em Nutrição, Universidade Federal do Piauí, Picos-PI 

2 - Profa. Assistente, Unidade Acadêmica de Ciências Biológicas, Universidade Federal do 

Piauí, Picos-PI 

3 - Laboratório Biociência, Fortaleza-CE 

 

email: lucineidedebrito@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A gestão de qualidade é um assunto que vem sendo cada vez mais 

comentado na área de alimentos. Como podem ser consumidas cruas, as hortaliças, podem 

acabar se tornando vias de transmissão de doenças, por ser possível encontrar parasitas, 

bactérias e vírus nesses alimentos, que pode ser ocasionado pela contaminação na produção, 

armazenamento ou manipulação imprópria. O coentro e a cebolinha são hortaliças muito 

utilizadas na culinária do Nordeste brasileiro. Os coentros são considerados tanto uma erva 

como uma especiaria visto que tanto as folhas como as sementes são usadas como 

condimentos para tempero. Contendo ferro e vitaminas diversas, principalmente A e C, a 

cebolinha é estimulante do apetite, além de auxiliar a digestão. A infecção alimentar por 

helmintos e protozoários veiculados pela ingestão de hortaliças consumidas cruas tem 

aumentado por vários fatores, destacando a expansão do comércio de gêneros alimentícios e o 

consumo extradomiciliar de refeições rápidas e pré-preparadas. No Brasil, não obstante a 

relevância e atualidade do problema, são poucos os trabalhos que avaliam a qualidade das 

hortaliças consumidas pela população. Assim, o diagnóstico laboratorial de protozoários e 

helmintos parasitas de humanos em hortaliças é de grande importância para a saúde pública. 

OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi avaliar a presenças de estruturas parasitárias em 

cheiro-verde comercializado na feira livre do município de Picos - PI. MATERIAL E 

MÉTODOS: Foram coletadas 40 amostras de cheiro-verde de diferentes barracas da feira 

livre de Picos durante o período de out/2010 e jun/2011. As amostras foram coletadas e 

acondicionadas individualmente em sacos de polietileno descartáveis e encaminhadas ao 

laboratório para análise. Para avaliar a presença de estruturas parasitárias as mesmas foram 

lavadas com 250ml de água destilada e o sedimento obtido, após repouso de 24 horas foram 

analisados em triplicata, corada com lugol, para a pesquisa de ovos, cistos, trofozoítos ou 

larvas de helmintos/protozoários. RESULTADOS: Neste trabalho todas as amostras 

analizadas apresentaram algum tipo de estrutura parasitária sendo que a mais frequente foi 

larva de Trichuris trichiura seguido de ovos de Ascaris lumbricóides. CONCLUSÕES: 

Conclui-se que as verduras comercializadas nos pontos de venda analisados têm destaque na 

transmissão das enteroparasitoses, havendo necessidade de medidas profiláticas no sentido de 

melhorar a qualidade higiênica destas. 
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PESQUISA DE FUNGOS EM RAÇÃO PARA PEIXE CULTIVADO DE PALMEIRAS-

PI. 

 

Helga Germana de Sousa Ribeiro, Thânia Meclayne Lustosa Folha, Janaína de Fátima Saraiva 

Cardoso, Juanna D‟arc Fonseca dos Santos, Antonio Augusto Nascimento Machado Junior, 

Felicianna Clara Fonsêca Machado 

 

Universidade federal do Piauí, Campus Profa. Cinobelina Elvas 

 

INTRODUÇÃO: A presença de fungos na ração para peixes pode causar prejuízos ao 

produtor pelo aparecimento de doenças, diminuição do crescimento e perda de peso, pois 

algumas espécies de fungos são capazes de produzir metabólitos tóxicos que afetam o 

desenvolvimento dos peixes e que podem se constituir em problema de saúde pública, ao 

entrarem na cadeia alimentar, pelo fato de alguns apresentarem efeito cancerígeno em muitas 

espécies animais, incluindo o homem. OBJETIVO: Investigar a presença de fungos e 

identificar os principais gêneros contaminantes das rações fornecidas aos peixes em uma 

propriedade piscicultora, de Palmeiras-PI, por meio da contagem de fungos filamentosos. 

MATERIAL E MÉTODOS: Cinco amostras de ração para peixe foram coletadas em uma 

piscicultura localizada no Município de Palmeira, e acondicionadas em sacos plásticos 

estéreis. As amostras foram analisadas no laboratório de Microbiologia de Alimentos da 

Universidade Federal do Piauí-CPCE. Foram retiradas 25g de cada amostra de ração e 

adicionadas a 225mL de água peptonada tamponada 0,1%. Após isso, foram realizadas 

dissoluções decimais de 10
-1

 a 10
-3

. Para a contagem de fungos filamentosos na ração foi 

utilizada a técnica de diluição decimal seriada incubando-se no meio Agar dextrose batata e 

incubando-se a 28º C por sete dias. RESULTADO: As contagens de fungos filamentosos na 

ração variaram de 1,0 a 2,54 em log10 UFC/g. Os gêneros fúngicos verificados nas rações 

foram Aspergillus (100% das amostras), Penicillium (66,6%), Absidia (33,3%), Fusarium 

(33,3%) e Rizophus (16,6%). Santos (2006) isolou os gêneros Aspergillus, Penicillium, 

Fusarium, Absidia, Cladosporium, Rhizopus e Mucor, em rações para camarão. 

CONCLUSÃO: Quantitativamente, a ração para peixes apresenta baixa contaminação por 

fungos filamentosos, mas a presença de gêneros como Aspergillus, Penicillium e Fusarium, 

desperta para a possível presença de espécies capazes de produzir toxinas potencialmente 

tóxicas para humanos e animais. 
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PLANEJAMENTO FAMILIAR COM ADOLESCENTES: EXPERIÊNCIAS DE 

ACADÊMICOS NA PRÁTICA DE SAÚDE NAS ESCOLAS 

 

Antônio Leonan de Sousa Bezerra¹, Deyse de Carvalho e Sousa¹, Eduardo Carvalho de 

Souza¹, Fabricia Crystina da Cunha Ribeiro¹, Juliana Ramos Luz Barros¹, Layelle Izaura 

Araújo Barbosa¹, Mayra Silva Lima¹, Octávio José de Sousa Santos¹, Nero Francisco da 

Silva²
 

 

1- Universidade Federal do Piauí – UFPI, Picos – PI. 

2- Universidade Federal do Piauí – UFPI, Picos – PI. 

 

Email: ojss_88@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Planejamento familiar é o direito à informação, à assistência especializada 

e acesso aos recursos que permitam optar livre e conscientemente por ter ou não filhos, o 

número, o espaçamento entre eles e a escolha do método anticoncepcional mais adequado, 

sem coerção. OBJETIVOS: Descrever a experiência vivenciada por acadêmicos do Curso de 

Bacharelado em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí – UFPI ao ministrarem 

palestras educativas no ambiente escolar, sobre planejamento familiar. METODOLOGIA: 

Este estudo é classificado como descritivo com enfoque no relato de experiência de uma 

atividade vivenciada por acadêmicos de Enfermagem, que ministraram palestras durante as 

aulas práticas da disciplina saúde da mulher em uma Escola Estadual em Picos - PI, no mês de 

maio de 2011, abordando como tema planejamento familiar, tendo como público os 

adolescentes. RESULTADOS: Esta palestra possibilitou aos acadêmicos de Enfermagem 

vivenciar todas as etapas de edificação de um conteúdo programático, bem como sua 

execução, visto que todos os membros participaram de todas as fases. As ações de promoção e 

educação em saúde para adolescentes, pressupõem o compromisso de informar sobre os 

métodos contraceptivos, visto que a gravidez na adolescência é resultado de falta de 

informação ou de conhecimentos necessários para evitar tal evento tão precocemente. No que 

se refere aos alunos que participaram da palestra, esta ofereceu uma oportunidade ímpar em 

relação à aquisição de informações, que fazem o diferencial e despertam o senso crítico de 

cada participante. CONCLUSÃO: Essa prática foi de fundamental importância, pois a 

disseminação de informações a alunos foi essencial para a aquisição e compartilhamento de 

conhecimentos científicos. A organização deste palestra certamente nos fez crescer ao 

aprender a lidar com as diversas dificuldades enfrentadas para sua efetiva realização, porém 

também nos proporcionou a oportunidade de refletir sobre a importância desse tipo de 

atividades em nossa vida profissional. 
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PLANEJAMENTO FAMILIAR: PROMOÇÃO DA SAÚDE ÀS MULHERES EM 

IDADE FÉRTIL NUM BAIRRO DE SOBRAL. 

 

Rebeca Sousa Silveira¹, Ginúbia Braga Ferreira¹, Matheus Freitas de Almeida², Márcio 

Anderson Cardozo Paresque³,HeloísaMaria Cavalcante Rodrigues
1
 

 

1 - Universidade Estadual Vale do Acaraú – UEVA, Sobral, CE. 

2 -Universidade Federal do Ceará – UFC, Sobral, CE. 

3 - Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro/RJ. 

 

e-mail: beksbc@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O Planejamento Familiar representa um direito inalienável de qualquer 

mulher, a ponto de ser um dos eixos de um dos programas do Ministério da Saúde a ser 

trabalhado na atenção básica, no que diz respeito à Saúde da Mulher. No município de Sobral 

– CE, este programa é trabalhado de forma multiprofissional através da EstratégiaSaúde da 

Família, na perspectiva de gerar autonomia ao sujeito e seu parceiro ou parceira, no que diz 

respeito a sua sexualidade. Um dos pontos fundamentais para a efetividade das ações de 

planejamento familiar é o acesso às informações que possibilite ao indivíduo condições de 

realizar escolhas conscientes a partir da sua realidade. Dessa forma, os monitores de 

enfermagem, medicina, educação física e odontologia, do Programa de Educação 

peloTrabalho para a Saúde (PET-Saúde/Saúde da Família) são orientados a participar de 

atividades sócio-educativas, através de abordagens coletivas. OBJETIVO:Descrever a ação 

sócio-educativa realizada com um grupo de mulheres em idade fértil, na perspectiva do 

planejamento familiar, pelos monitores do PET-Saúde/Saúde da Família. MATERIAIS E 

MÉTODOS:O estudo é do tipo descritivo. O sujeito foram mulheres em idade fértil, do 

bairro de Vila União, município de Sobral-CE.Para realização do encontro houve uma 

sensibilização realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde. Assim foi realizada uma 

abordagem coletiva discutindo o planejamento familiar e as doenças sexualmente 

transmissíveis, usando a metodologia de problematização, baseada na educação popular. 

RESULTADOS: A ação garantiu uma articulação intersetorial com a Associação de 

Moradores, participando 15 mulheres, entre 15 a 35 anos. Vale ressaltar o caráter 

interdisciplinar, indo de encontro à proposta do programa PET-Saúde. Ao final do momento 

foi realizada uma avaliação do momento com as participantes que o consideraram como 

esclarecedor de suas dúvidas sobre a temática e contribuindo para o exercício do direito de 

escolha quanto ao desejo à maternidade e as prevenções quanto às DST. Por meio do diálogo 

promovido, procuramos estimular as mulheres a buscarem o CSF a fim de receberem 

orientação individual para a escolha do método contraceptivo mais adequado para elas. 

CONCLUSÃO: Percebemos que o tema é de interesse das mulheres, além de constatar que 

existem muitos mitos e tabus em torno do assunto abordado, que precisam ser esclarecidos, 

havendo a necessidade de potencializar as práticas de promoção da saúde do território em 

questão. 
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PRÁTICAS QUE LEVAM AO DESMAME PRECOCE DE CRIANÇAS DE 0-6 

MESES ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO NA CIDADE DE PARNAÍBA PI 

 

Barbara Raveena Diniz Bergamini¹, Izabelle Silva de Araujo¹, Janayna dos Santos Moura , 

Francinete Maia Saraiva¹,Inês Maria Correia Brito Machado¹,Joyce Aline Maria Santos 

Ricardo¹,Elisangela Moraes Batista
1
, Mariana Farias Castro

1
,Julianne dos Santos Sousa¹, 

Givanildo Carneiro Benicio¹. 

 

1- Faculdade Piauiense – FAP, Parnaíba, PI. 

 

e-mail: Barbara_bergamini@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO:O aleitamento materno exclusivo (AME) nos primeiro meses de vida cada 

vez mais tem sido valorizado a promoção da saúde da criança. O leite materno é o alimento 

completo para o crescimento e desenvolvimento das crianças até os seis meses de vida. Um 

momento único e perfeito no qual a inexperiência faz com que um ato considerado natural e 

prazeroso se torne cheio de incertezas e de sentimentos contraditórios, fazendo com que a mãe 

opte em não amamentar ocasionando o desmame precoce. OBJETIVO: conhecer os 

principais motivos do desmame precoce de crianças. MATERIAIS E MÉTODOS:Esse 

estudo se caracteriza como uma pesquisa de campo, descritiva e quantitativa, onde foi 

aplicado um questionário estruturado em lactantes atendidas em um ambulatório na cidade de 

Parnaíba-PI. A pesquisa foi realizada no período de agosto a novembro de 2010. 

RESULTADOS: Das 60 lactantes, 51,7% eram dona de casa, 43,3% tinha o ensino médio 

completo, 45% (n=27) pertenciam à faixa etária 14-24 anos e 50% (n=50) dos lactentes na 

faixa etária de 0-2 meses. Da amostra estudada 33,4% (n=20) apresentou o desmame precoce 

onde os principais motivos foram a presença de intercorrência mamária (10% /n= 6), 

influência da família (3,3%/n=2), presença de alguma patologia no bebê (1,7%/ n=1), 

ocupação da mãe (1,7%/ n=1), e outros motivos (16,7%/n=10). O período do desmame foi 

mais prevalente (20%/ n=12) em crianças de 0 a 2 meses. CONCLUSÃO: Os resultados 

obtidos mostraram que apesar das lactantes receberem orientações no ambulatório sobre a 

correta alimentação da criança, uma porcentagem relevante de mães desmamou precocemente 

seus filhos em decorrência de vários motivos, sendo o mais prevalente as intercorrências 

mamárias. 
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PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO EM GESTANTES NO MUNICÍPIO DE PICOS-

PI. 

 

Leiliana Solon Saraiva Cipriano¹, Marina Maria de Oliveira¹, Luís Evêncio da Luz². 

 

1- Acadêmica da Universidade Federal do Piauí- UFPI, Picos, PI. 

2- Professor Doutor da Universidade Federal do Piauí- UFPI, Picos, PI. 

 

e-mail: leiliana_solon@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome Hipertensiva Especifica da Gravidez é definida por pressão 

arterial sistólica maior ou igual a 114 mmHg, pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 

mmHg e é uma das primeiras causas de morte materna. Estima-se que cerca de 5 a 10% das 

gestações são complicadas pela hipertensão. A incidência da eclâmpsia é de 1% das 

gestações. Pacientes com hipertensão que precede a gravidez têm maior incidência de pré-

eclâmpsia, além de risco elevado de parto prematuro. A Síndrome Hipertensiva da Gravidez é 

uma circunstância em que ocorre elevação da pressão arterial durante o período gestacional, 

ou nas primeiras 24 horas após o parto, sem outros sinais de pré-eclâmpsia ou hipertensão 

pré-existente. Os fatores predisponentes mais comuns são: a hipertensão crônica, antecedentes 

de pré-eclâmpsia grave, diabetes mellitus com comprometimento vascular, gravidez múltipla, 

história familiar de pré-eclâmpsia e doença renal.  Em cerca de 12% das pacientes nulíparas e 

normotensas a hipertensão surge após 20 semanas de gestação. OBJETIVO: Estudar a 

prevalência de hipertensão em gestantes no município de Picos-Pi. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Realizou-se uma pesquisa quantitativa nas unidades básicas da saúde no 

município de Picos-Pi, a amostra foi constituída de 60 gestantes que se encontravam com 

mais de 20 semanas de gestação. Os dados foram organizados por meio da utilização do 

software SPSS versão 9.0. Aferiu-se a pressão arterial das gestantes e aplicou-se um 

questionário com variáveis sócio-demográficas e fatores de risco. RESULTADOS: A 

prevalência de hipertensão em gestantes no município de Picos-Pi é de aproximadamente 8%, 

e algumas gestantes apresentam vários fatores de risco para desenvolver essa patologia. 

CONCLUSÃO: Observa-se que a saúde das gestantes do município de Picos- PI, ainda é um 

caso preocupante, visto que, a prevalência de hipertensão em gestantes neste município, é de 

aproximadamente 8%. Percebe-se a necessidade da equipe multiprofissional enfatizar o 

contato com gestantes atendidas nas unidades básicas de saúde, priorizando a importância do 

controle dos níveis pressóricos.     
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PREVALENCIA DE PERCENTUAL DE GORDURA EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DE ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PICOS-PI. 

 

Rute Ariane Ferreira Coelho, Amanda Mazza Cruz de Oliveira, Artemizia Francisca de Sousa, 

Eduardo Emanuel Sátiro Vieira, Érick Juny Santos de Moura, Joilane Alves Pereira, Kenio 
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INTRODUÇAO: A obesidade é um problema que pode ter início precocemente na infância 

e/ou na adolescência, sendo considerado um problema de saúde pública. A avaliação da 

composição corporal se faz necessária por estimar nestas fases o estado nutricional e assim 

predizer o surgimento de doenças crônicas degenerativas. OBJETIVO: Avaliar a prevalência 

do percentual de gordura elevado em crianças e adolescentes de escola pública no município 

de Picos. MATERIAL E MÉTODOS: Foram avaliados 150 alunos, sendo 56% do sexo 

masculino na faixa etária de 8 a 17 anos, aferindo-se as dobras cutâneas triciptal e 

subescapular por meio de adipômetro, marca Cescorf, para mensuração do percentual de 

gordura segundo Slaughter et al. (1988)  e classificado pelo protocolo de Lohman (1992). Os 

dados foram analisados de forma descritiva. RESULTADOS: A média do percentual de 

gordura para os meninos e meninas foi de 16,47% e 20,27%, respectivamente. A prevalência 

de crianças do sexo masculino com percentual de gordura elevado foi de 15,33% e no sexo 

feminino foi de 7,33%. CONCLUSÃO: Embora tenha sido encontrada alta prevalência do 

percentual de gordura, este requer mais estudos associando a outros fatores, visando 

resultados mais fidedignos. 
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INTRODUÇÃO: Atividade física na adolescência traz vários benefícios para a saúde física e 

mental, seja por meio de uma influência direta sobre a morbidade na própria adolescência ou 

por uma influência mediada pelo nível de atividade física na idade adulta. Apesar dessas 

evidências, a prevalência de sedentarismo ainda é muito alta, tanto em países ricos quanto 

naqueles de renda média ou baixa. OBJETIVOS: Descrever os níveis de atividade física em 

diversos domínios e determinar a prevalência de sedentarismo e fatores associados em 

adolescentes.  MATERIAL E METODOS: Estudo bibliográfico, realizado mediante a 

leitura de publicações na base de dados SCIELO, no mês de junho de 2011. Utilizaram-se os 

descritores prevalência de sedentarismo e fatores associados em adolescentes ano de 2005 a 

2010, encontrando-se 28 publicações. Foram excluídas teses, dissertações, e as repetidas, 

resultando em uma amostra de 12. Utilizou-se um instrumento estruturado para a coleta dos 

dados com características de conteúdo. RESULTADOS: Os objetos de estudo das 

publicações abordaram sobre prevalência de sedentarismo e fatores associados em 

adolescentes e a análise da sua condição socioeconômica e o que implica para que se tornem 

um adolescente sedentário. Não houve diferenças significativas no percentual de localização 

conforme sexo do adolescente ou idade materna, mas houve maior percentual de perdas, nas 

famílias de nível socioeconômico mais alto. As pesquisas foram realizadas em sua maioria em 

universidades públicas e concentradas nas regiões sul e sudeste. CONCLUSÃO: Percebeu-se 

que o tema, a prevalência de sedentarismo em adolescente é muito elevada. No entanto, esse 

estilo de vida dessa população pode refletir na vida adulta. Sobretudo a intensidade de 

atividade física nessa população em estudo faz-se necessário para um estilo de vida saudável. 

PALAVRAS-CHAVE: Atividade Motora; Aptidão Física; Adolescente; Exercício. 
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INTRODUÇÃO: O câncer representa um importante problema de saúde pública devido suas 

altas taxas de morbidade e mortalidade, cuja ocorrência está intimamente relacionada à 

presença de fatores genéticos e adquiridos. Entre os principais eventos genéticos envolvidos 

no processo de carcinogênese estão o ganho de função dos proto-oncogenes (oncogenes), e a 

perda de função dos genes supressores de tumor. Estudos relatam que um polimorfismo de 

base única (SNP) na região promotora do gene E-caderina (-160C/A), diminui a expressão do 

gene, tendo um papel importante na carcinogênese, representando um passo fundamental no 

rompimento da coesão intercelular, resultando em um estado invasivo e metastático do tumor. 

OBJETIVO: Este estudo objetivou analisar a prevalência do SNP -160C/A do gene E-

caderina em uma população de idosos de Parnaíba, PI. MATERIAIS E MÉTODO: O 

estudo foi realizado no período de agosto de 2009 a abril de 2011, com 165 idosos de ambos 

os sexos, com idade média de 73 anos. O DNA foi obtido a partir do sangue periférico dos 

sujeitos, colhidos em tubo a vácuo contendo EDTA. A análise das mutações foi feita por 

PCR-RFLP, com amplificação e posterior digestão da região de interesse pela enzima BsteII. 

Após a digestão os genótipos foram identificados por eletroforese em gel de poliacrilamida a 

8% corado com prata e as freqüências genotípicas e alélicas foram determinadas por simples 

contagem. Para testar o equilíbrio de Hardy-Weinberg, as distribuições genotípicas 

observadas e esperadas foram comparadas pelo teste do Qui-quadrado. RESULTADOS: A 

comparação entre as freqüências observadas e esperadas revelou que a distribuição 

encontrava-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, sendo que dos 165 idosos, 63 (38,2%) eram 

homozigotos -160C/C, 77 (46,7%) eram -160C/A e 25 (15,1%) -160A/A. Esses dados 

evidenciam que 102 indivíduos, dos 165 estudados, possuíam a mutação e que a freqüência do 

alelo mutante (38,5%) foi alta comparada com outros estudos populacionais, sendo 

semelhante às encontradas em estudos com asiáticos e europeus. CONCLUSÃO: Esses 

resultados demonstram que, pelo menos no que diz respeito ao SNP estudado, a população de 

Parnaíba possui risco aumentado para o desenvolvimento de neoplasias. 
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INTRODUÇÃO: O câncer de próstata é a segunda neoplasia que mais acomete a população 

masculina e sua incidência aumenta com a idade. Diversos estudos têm apontado o 

polimorfismo MTHFR C677T como um importante fator de risco genético para o câncer de 

próstata, uma vez que a homozigose para o alelo MTHFR 677T tem mostrado exercer um 

efeito protetor no desenvolvimento dessa patologia, embora os resultados sejam conflitantes. 

OBJETIVO: Portanto, este estudo visa determinar a prevalência do polimorfismo MTHFR 

C677T na população idosa masculina da cidade de Parnaíba-PI. MATERIAIS E 

MÉTODOS: O estudo foi realizado no período de agosto de 2010 a maio de 2011, com 71 

idosos do sexo masculino, com idade entre 65 e 91 anos (média de 73 anos). O DNA foi 

obtido a partir do sangue periférico dos sujeitos, colhidos em tubos a vácuo contendo EDTA. 

A análise das mutações foi feita por PCR-RFLP, com amplificação e posterior digestão 

enzimática das regiões de interesse pela enzima Hinf I. Após a clivagem, os genótipos foram 

identificados por eletroforese em gel de poliacrilamida a 8% corado com prata, e as 

frequências genotípicas e alélicas determinadas por simples contagem. Para testar o equilíbrio 

de Hardy-Weinberg, as distribuições genotípicas observadas e esperadas foram comparadas 

pelo teste do Qui-quadrado. RESULTADOS: Dos 71 indivíduos estudados, 47 (66,2%) 

apresentaram genótipo homozigoto selvagem (CC), 21 (29,6%) foram heterozigotos (CT) e 3 

(4,2%) mostraram-se homozigotos TT. A frequência genotípica mostrou-se sob equilíbrio de 

Hardy-Weinberg. A frequência do alelo MTHFR 677T foi de 19%. CONCLUSÕES: A 

frequência do polimorfismo MTHFR C677T na população masculina de Paranaíba-PI foi 

semelhante à encontrada nos países da Europa e América, porém foi significativamente 

inferior aos países da Ásia. A baixa prevalência de indivíduos homozigotos TT (4,2%) sugere 

que a população idosa masculina de Parnaíba pode apresentar um risco aumentado de 

desenvolver câncer de próstata, embora estudos do tipo caso-controle sejam necessários para 

avaliar tal associação. 
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INTRODUÇÃO: O câncer de próstata é um problema de saúde pública, ocupando o sexto 

lugar entre as neoplasias mais comuns em todo o mundo e a mais prevalente na população 

masculina, sendo que sua incidência aumenta com a idade. Mutações no gene TP53 são as 

alterações genéticas mais comuns no câncer humano. O polimorfismo TP53 Arg72Pro tem 

sido associado a um risco maior de desenvolvimento de tumores, dentre eles os de próstata. 

OBJETIVO: Este estudo objetivou determinar a prevalência do polimorfismo TP53 

Arg72Pro na população idosa masculina da cidade de Parnaíba-PI. MATERIAIS E 

MÉTODOS: O estudo foi realizado no período de agosto de 2010 a maio de 2011, com 71 

idosos do sexo masculino, com idade entre 65 e 91 anos (média de 73 anos). O DNA foi 

obtido a partir do sangue periférico dos sujeitos, colhidos em tubos a vácuo contendo EDTA. 

A análise das mutações foi feita por PCR-RFLP, com amplificação e posterior digestão 

enzimática das regiões de interesse pela enzima BstU I. Após a clivagem, os genótipos foram 

identificados por eletroforese em gel de poliacrilamida a 8% corado com prata, e as 

frequências genotípicas e alélicas determinadas por simples contagem. Para testar o equilíbrio 

de Hardy-Weinberg, as distribuições genotípicas observadas e esperadas foram comparadas 

pelo teste do Qui-quadrado. RESULTADOS: Dos 71 indivíduos estudados, 30 (42,3%) 

apresentaram genótipo homozigoto selvagem (Arg/Arg), 38 (53,5%) foram heterozigotos 

(Arg/Pro) e 3 (4,2%) foram homozigotos mutantes (Pro/Pro). A frequência genotípica 

mostrou-se sob equilíbrio de Hardy-Weinberg. A frequência do alelo 72Pro foi de 31%. 

CONCLUSÕES: A frequência do polimorfismo TP53 Arg72Pro na população masculina de 

Parnaíba-PI, onde prevaleceram os genótipos Arg/Arg e Arg/Pro, foi semelhante à encontrada 

em outros países da América e da Europa, porém foi significativamente inferior aos países dos 

continentes Asiático e Africano. Em virtude da elevada frequência do alelo 72Pro (31%) 

observada neste trabalho, estudos do tipo caso-controle faz-se necessários para avaliar a 

contribuição dessa variação no risco de desenvolvimento de câncer de próstata na população 

parnaibana. 
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INTRODUÇÃO: Estudos demonstram que o sedentarismo no lazer está associado à 

hipertensão arterial e diabetes, cardiopatias isquêmicas, depressão e alguns tipos de câncer. 

Além de ser mais prevalentes em mulheres, idosos e pessoas de baixa escolaridade. 

Atualmente vem surgindo evidências que mostram uma associação entre a industrialização e o 

sedentarismo no lazer, pois um crescente número de pessoas se tornam sedentárias com 

poucas oportunidades de praticar atividades físicas. OBJETIVOS: Analisar por meio de uma 

revisão bibliográfica a prevalência e determinantes do sedentarismo no lazer em adultos. 

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo bibliográfico realizado conforme a leitura de 

publicações na base de dados SCIELO, no mês de junho de 2011. Foram utilizados como 

descritores Atividades de Lazer; Atividade Motora; Estilo de Vida; Adultos, com limite de 

ano de 2005 a 2010, encontrando-se 33 publicações. Destas, foram excluídas teses, 

dissertações e textos coincidentes, resultando assim em uma amostra de 10 estudos. Utilizou-

se um instrumento estruturado para a coleta dos dados com características de conteúdo. 

RESULTADOS: No objeto de estudo das publicações foi abordada sobre sedentarismo e 

atividade física no lazer em adultos. Objetivo verificar a prevalência e determinantes do 

sedentarismo e a prática de atividade física no lazer em adultos. As pesquisas foram realizadas 

em sua maioria em universidades das regiões Sul e Sudeste, sendo que o sedentarismo nas 

últimas décadas tem variado de acordo com sexo, idade, nível de escolaridade e o estado civil. 

As principais conclusões evidenciaram quanto ao sexo, ha prevalência no feminino, quanto à 

idade, ha prevalência entre 40-59 anos, no estado civil ha maior prevalência nos homens 

casados e entre as mulheres casadas, separadas e viúvas. E quanto ao nível de escolaridade, 

não existem diferenças entre sexos, sendo maior percentual de sedentarismo no lazer 

observado entre os analfabetos. CONCLUSÃO: Percebeu se que com o processo de 

Industrialização houve um aumento do sedentarismo no lazer com prevalência em adultos na 

faixa etária de quarenta a cinqüenta e nove anos. No entanto, as publicações ainda são 

limitadas, devido ser um tema de abordagem nova. 
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INTRODUÇÃO: Droga é toda e qualquer substância, natural ou sintética, que introduzida no 

organismo modifica suas funções. Atualmente, o advento da alta prevalência do consumo de 

drogas por adolescentes, tem representado um grave problema de saúde pública, tanto a nível 

nacional como mundial, que tem afetado diversos segmentos da sociedade e tem sido 

considerado um desafio para o Sistema Único de Saúde do nosso país. OBJETIVOS: 

Objetivou-se realizar uma revisão bibliográfica acerca da prevalência do uso de drogas na 

população de adolescentes e identificar os fatores associados ao uso da mesma. MATERIAIS 

E MÉTODOS: Trata-se de um estudo bibliográfico, com abordagem quantitativa, realizado 

através da consulta às bases de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Lilacs 

(Literatura latino Americano e do Caribe em Ciências da Saúde), durante os meses de abril e 

maio de 2011. Utilizaram-se como descritores: drogas, prevalência, adolescentes, 

enfermagem. Foram selecionados 15 artigos que foram organizados em quadros, gráficos e 

tabelas contendo: temática, drogas mais utilizadas, principais fatores associados ao uso, 

principais aspectos de promoção da saúde, perfil dos usuários. RESULTADOS: As drogas 

mais abordadas pelos artigos foram: álcool 45%, maconha 30%, tabaco 20%, variando de 

10,2% a 19,4%. Os achados demonstram prevalência significante do uso de álcool para 

adolescentes do gênero masculino 49%, de cigarro para o gênero feminino 19,5%, variando 

de 11,1% a 19%. O uso de drogas ilícitas teve predominância em não estudantes 18,6%, com 

faixa etária entre 17 e 18 anos, respectivamente, 15,6% e 18,2 % variando de 14% a 23%. Os 

achados concernentes à enfermagem abordavam de forma sucinta a prevenção e a reabilitação 

dos dependentes. Existe uma associação estatisticamente significante entre idade e gênero 

para o início do uso de drogas. CONCLUSÃO: Conclui-se que o desafio para as Equipes de 

Saúde da Família encontra-se em elaborar estratégias de atuação mais direcionada a 

contemplar o uso de drogas lícitas e ilícitas com os adolescentes, que influencie diretamente 

na redução de riscos e vulnerabilidades a que estes estão suscetíveis. Considera-se também de 

extrema relevância criar projetos que favoreçam o protagonismo dos adolescentes e da 

comunidade, com o propósito de obter resultados mais duradouros que ultrapasse a simples 

realização de estratégias esporádicas. 
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INTRODUÇÃO: No Transtorno de Ansiedade Generalizada, o principal sintoma é a 

expectativa apreensiva ou preocupação exagerada. Além disso, o paciente apresenta sintomas 

como inquietude, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, insônia 

e sudorese. Por sua vez, na Esquizofrenia Paranóide são encontrados os seguintes critérios: 

uma preocupação com um ou mais delírios ou alucinações auditivas freqüentes, e ausência 

dos sintomas proeminentes como o discurso e comportamento desorganizado e/ou afeto 

embotado. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi identificar o perfil sócio-econômico, 

registrar e resolver os principais Problemas Relacionados com Medicamentos (PRMs) de um 

usuário portador de Transtorno de Ansiedade Generalizada e Esquizofrenia Paranóide durante 

acompanhamento farmacoterapêutico nos serviços de saúde do Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS Leste) do município de Teresina, Piauí. MATERIAL E MÉTODOS: O 

estudo foi do tipo exploratório descritivo em abordagem quantitativa, com emprego da técnica 

de observação direta através da análise prospectiva das fichas dos atendimentos realizados aos 

usuários do CAPS Leste no município de Teresina, Piauí. Para tanto foram realizadas cinco 

entrevistas entre os usuários para a identificação de um paciente adulto com Transtorno de 

Ansiedade Generalizada em tratamento farmacológico no CAPS Leste para realizar o 

acompanhamento farmacoterapêutico. RESULTADOS: Durante esse acompanhamento foi 

detectado que a paciente de 49 anos de idade é do sexo feminino, que auto-referiu a cor da 

pele como parda, bem como possui uma renda familiar baixa e que não apresenta uma 

situação conjugal estável. Os principais PRMs identificados foram reações cutâneas ao uso de 

carbamazepina e ansiedade devido ao uso de fluoxetina.  Além disso, foi detectada uma 

interação medicamentosa entre a fluoxetina e a carbamazepina, em que a primeira 

potencializa os efeitos da última. CONCLUSÃO: O principal PRM detectado durante o 

tratamento farmacológico da paciente foi reação adversa ao tratamento farmacológico (PRM 

6). E como intervenção farmacêutica, foram elaborados folhetos informativos ilustrados com 

orientações ao paciente sobre sua patologia, tratamento farmacológico e não farmacológico. 

Suporte Financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí. 
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INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/Vigilância em Saúde 

tem como objetivo realizar integração ensino-serviço, possibilitando que o Ministério da 

Saúde cumpra seu papel constitucional de ordenador da formação de profissionais de saúde 

por meio da indução e do apoio ao desenvolvimento dos processos formativos necessários em 

todo o País, de acordo com características sociais e regionais. O PET possibilita uma 

formação crítica e adequada ao serviço de saúde local, conduzindo os acadêmicos a 

entenderem o sistema de saúde, para que futuramente possam ser inseridos aos serviços de 

saúde e atendam as demandas das comunidades de forma resolutiva. A Leishmaniose Visceral 

já foi descrita em pelo menos 12 países da América Latina, sendo que 90% dos casos ocorrem 

no Brasil, especialmente na Região Nordeste. A ampla distribuição geográfica da 

Leishmaniose no Ceará deve-se a urbanização desordenada, migração humana constante, 

desmatamento acentuado, adaptação do vetor a novos ecótopos e a presença do cão, 

reservatório da Leishmaniose Visceral no ambiente doméstico. No município de Sobral, a 

Leishmaniose Visceral é um agravo de grande importância epidemiológica, pois, registrou-se 

entre os anos de 2003 e 2010, 183 casos confirmados de LV. A letalidade média nesse 

período foi de 4,87%. Em 2010, foram confirmados 41 casos com 2 óbitos. OBJETIVO: O 

objetivo desse trabalho é apresentar um relato de experiência desenvolvido pelos integrantes 

do PET Saúde/Vigilância em Saúde com relação à Leishmaniose Visceral. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Buscou-se avaliar as ações de vigilância e controle desse agravo, assim como a 

assistência aos pacientes acometidos com a doença na atenção primária. 10 casos foram 

avaliados quanto aos Locais Prováveis de Infecção, foram investigados 2 óbitos e analisados 8 

casos tratados quanto ao critério de cura por meio do acompanhamento dos seguimentos. 

RESULTADOS: Verificou-se que o território de residência foi o principal Local Provável de 

Infecção. Evidenciaram-se algumas deficiências na assistência que podem ter contribuído para 

os óbitos analisados, bem como os seguimentos para critério de cura não foram realizados 

adequadamente. CONCLUSÃO: É necessária a capacitação constante dos profissionais da 

atenção primária e o PET Saúde/Vigilância em Saúde é uma excelente ferramenta de 

avaliação e aprendizado das ações de vigilância e controle dos agravos à saúde. 
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PROJETO UESPI ODONTO: EDUCAÇÃO NA INFÂNCIA COMO ESTRATÉGIA 

DE SAÚDE BUCAL COLETIVA 
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INTRODUÇÃO: A educação em saúde é o processo pelo qual as pessoas ganham 

conhecimento, se conscientizam e desenvolvem habilidades necessárias para alcançá-la. O 

método de abordagem em questão é considerado de baixo custo e com possibilidades de alto 

impacto no âmbito coletivo. Dessa forma, ciente do papel formador e da responsabilidade 

social das instituições de ensino superior junto às comunidades locais desenvolveu-se o 

projeto de extensão UESPI ODONTO da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, que, por 

meio de medidas odontológicas preventivas e curativas, busca integrar os estudantes de 

Odontologia, promovendo e desenvolvendo a relação teoria versus prática do ensino 

Odontológico. Considerando-se a saúde bucal como parte integrante e indissociável da saúde 

geral, esta deve ser introduzida desde a infância, período pelo qual a criança está apta a 

adquirir conhecimento sobre o auto cuidado. Dessa maneira, a educação em saúde atua de 

forma positiva, sendo esta considerada um importante meio para a manutenção tanto da saúde 

oral quanto da sistêmica. Assim sendo, o grande desafio da odontologia atual é o de atuar 

educativamente junto à população infantil, provendo-a de informações necessárias ao 

desenvolvimento de hábitos para manter a saúde e prevenir as doenças bucais. OBJETIVO: 

O presente trabalho tem como finalidade descrever a experiência dos acadêmicos de 

Odontologia na creche Santa Teresinha, integrante do projeto social da Diocese de Parnaíba - 

PI. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizada uma programação voltada para promoção da 

saúde oral e prevenção da cárie dentária, através de palestras, evidenciação de placa, 

escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor, anamnese com os pais/responsáveis, 

dinâmicas de grupo, dentre outras atividades lúdicas. RESULTADO: A experiência de 

participação no projeto é considerada positiva, pois as atividades realizadas obtiveram o 

resultado esperado por parte das crianças. CONCLUSÃO: No entanto, concluiu-se a 

necessidade de atuar mais diretamente com os pais/responsáveis para que os mesmos auxiliem 

o acompanhamento destas. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE NA TERCEIRA IDADE 
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INTRODUÇÃO: A primeira turma da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 

Comunidade da Universidade Estadual do Piauí (RMSFC/UESPI) guiou suas ações de saúde 

pelas especificidades dos contextos da vida cotidiana, aproximando-se da produção social do 

coletivo nos diversos lugares. Por isso, utilizou a atenção básica como um cenário de 

desenvolvimento de ações de promoção de saúde para os diversos ciclos de vida.  Dentre tais 

ações, as atividades com a terceira idade merecem uma atenção especial pela promoção da 

qualidade de vida que produzem. OBJETIVO: Este trabalho objetiva compartilhar as ações 

desenvolvidas pela equipe de residentes, a partir de um relato de experiência da mesma com 

um grupo de idosos do território de atuação da RMSFC/UESPI. MÉTODO: As ações 

realizaram-se no território do Planalto Uruguai, município de Teresina, no período de 

outubro/2009 a junho/2010. Participaram das atividades as residentes de Enfermagem, 

Fisioterapia, Odontologia, Psicologia, Educação Física e Serviço Social. O grupo de idosos 

“Vencendo a Solidão” era coordenado por pessoas ligadas à igreja católica e possuía vinte 

idosos que se encontravam semanalmente. Houve quinze encontros que abordaram as mais 

diversas temáticas como a importância do diálogo, terapia comunitária, política nacional da 

pessoa idosa, atividade física, alimentação saudável, entre outras. Os temas eram escolhidos 

conforme a necessidade e vivência das residentes com o grupo. Através desses encontros 

estimulava-se o diálogo entre eles por meio das rodas de conversas onde eram trazidos 

questionamentos sobre a rotina de vida dos idosos, proporcionando troca de experiências e 

socialização entre os participantes.  RESULTADOS: Buscava-se tratar da saúde sem 

necessariamente abordar a doença. Isso fez com que o grupo crescesse e percebesse que o 

simples fato de se encontrarem já promovia a saúde e produzia um crescimento da qualidade 

de vida. CONCLUSÃO: Constatou-se, então, que as atividades educativas realizadas na 

estratégia saúde da família permitem uma troca de saberes entre comunidade-profissional. A 

utilização de metodologias mais participativas possibilita o fortalecimento do vínculo com os 

moradores, um maior conhecimento da comunidade, e, consequentemente, o planejamento 

das atividades de promoção da saúde de acordo com a realidade vigente, fazendo com que o 

cuidado seja vivenciado por todos os sujeitos participantes da prática realizada. 
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PROMOVENDO SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM FOCO NOS 

SENTIMENTOS VIVENCIADOS NA GESTAÇÃO 
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INTRODUÇÃO: A promoção de saúde mental deve ser realizada no âmbito da Estratégia 

Saúde da Família, pois este constitui o local de acompanhamento contínuo da mulher durante 

a gravidez, período onde os transtornos psíquicos são bem incidentes. O sofrimento psíquico 

constitui um problema de saúde pública, sendo necessária a aproximação da equipe com as 

famílias e comunidade para a formulação de estratégias de enfrentamento desses problemas 

mentais, visando melhorar a qualidade da assistência à saúde da mulher. OBJETIVO: Relatar 

a experiência de acadêmicas de enfermagem de uma Universidade do Ceará na realização de 

ações de promoção da Saúde mental de gestantes primíparas. MATERIAL E MÉTODOS: 

Trata-se de um relato de experiência, onde 10 gestantes primíparas constituíram a população-

alvo da oficina educativa. O cenário foi o Centro de Saúde da Família do Bairro Terrenos 

Novos, Sobral, Ceará, realizada em abril/2011. A oficina foi dividida em: 1 – Dinâmica inicial 

(Intitulada „Seja Feliz‟, cada gestante escrevia um sentimento ou um desejo à outra em uma 

folha em branco colocado nas suas costas); 2 – Discussões sobre os sentimentos vivenciados 

pelas grávidas. 3 – Dinâmica final. No estudo foi seguido a Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. RESULTADOS: A dinâmica inicial propiciou a integração do grupo e, 

após sua realização, percebeu-se que as gestantes desejavam uma às outras um parto tranquilo 

e um filho saudável. Na discussão posterior pôde-se concluir que os principais sentimentos 

vivenciados foram o medo e a ansiedade. Foi promovida ações de saúde mental, a fim de 

minimizar esses sentimentos negativos, através de exercícios de relaxamento, onde se colocou 

uma música calma, solicitando que todos concentrassem seus pensamentos em coisas 

positivas, e posteriormente, realizaram-se exercícios de alongamento e relaxamento, pois este 

processo é responsável pelo alívio da sensação de estresse. Isso resultou em melhora na 

autoestima das gestantes, deixando-as também mais calmas e tranquilas frente ao parto. 

CONCLUSÃO: A história de cada mulher grávida deve ser acolhida integralmente, a partir 

da vivência de suas experiências, para que os profissionais possam intervir e orientar sobre as 

transformações e sentimentos que afligem a mulher durante a gestação. É válido ressaltar a 

importância da educação em saúde no âmbito da atenção básica, principalmente por 

Enfermeiros, visando à qualidade de vida da população, com grande impacto na saúde 

pública. 
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QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ESCOLAS DE PICOS-
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INTRODUÇÃO: A contaminação das águas naturais representa um dos principais riscos à 

saúde pública, sendo amplamente conhecida a estreita relação entre a qualidade de água e 

inúmeras enfermidades. OBJETIVOS: Este estudo objetivou verificar a qualidade da água 

consumida direta e indiretamente nas escolas estaduais do município de Picos – PI. 

MATERIAL E MÉTODOS: Foram avaliadas 20 amostras de água, quanto à presença de 

coliformes totais, coliformes termotolerantes e potencial hidrogeniônico (pH), sendo 10 

amostras colhidas de bebedouros e 10 de torneiras localizadas nas cantinas destas instituições 

de ensino. As amostras foram avaliadas quanto à presença de coliformes totais e coliformes 

termotolerantes pela técnica dos tubos múltiplos e quanto ao potencial hidrogeniônico (pH). 

RESULTADOS: Verificou-se uma prevalência de 90% das instituições de ensino oferecendo 

água imprópria para consumo, pela contaminação de coliformes totais e/ou termotolerantes, 

seja na água de consumo direto, indireto ou ambas as formas de consumo. Em relação aos 

valores de pH encontrados, verificou-se que 100% das águas coletadas encontravam-se dentro 

do recomendado pelo Ministério da Saúde. CONCLUSÕES: Os achados demonstram a 

necessidade de que medidas sejam tomadas a fim de controlar ou eliminar os fatores de risco 

ambientais, que podem estar contribuindo para a diminuição da qualidade da água utilizada 

para consumo humano nas escolas estaduais do município de Picos – PI, bem como a 

realização de um programa intensivo de monitoramento constante da água dos bebedouros e 

cantinas a fim de que esta deixe de ser um potencial transmissor de doenças.  
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QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA RAÇÃO E DA ÁGUA DE CULTIVO EM 

PISCICULTURA DE PALMEIRAS-PI. 
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INTRODUÇÃO: A ração e a água utilizada na piscicultura interfere na saúde dos peixes 

cultivados e na saúde pública.  Assim, o monitoramento adequado previne doenças humanas e 

contaminação de rios e córregos. OBJETIVO: Verificar a qualidade microbiológica da água 

de cultivo e das rações fornecidas aos peixes em piscicultura de Palmeiras-PI. MATERIAL E 

MÉTODOS: Cinco amostras de ração foram coletadas na piscicultura de Palmeira, e 

acondicionadas em sacos plásticos estéreis. 12 amostras de água de cultivo foram coletadas 

em garrafas de vidro esterilizadas. As amostras foram analisadas no laboratório de 

Microbiologia de Alimentos/UFPI. 25g de ração foram adicionadas a 225mL de água 

peptonada tamponada 0,1% e realizadas dissoluções decimais (10
-1

-10
-3

), incubando-se as 

placas com Agar Padrão para Contagem (37ºC/24-48h) para enumeração de bactérias 

heterotróficas aeróbicas mesófilas. Para quantificar as as UFC/g, as placas foram contadas, 

multiplicando-se o valor encontrado pelo fator de diluição. Para determinar o NMP de 

coliformes na água utilizaram-se três séries de cinco tubos contendo Caldo Lauril Triptose 

Sulfato e tubos de Durhan incubados a 35ºC/24h. Dos positivos, transferiram-se alçadas para 

tubos de Caldo Verde Brilhante Bile Lactose 2% (VBBL) com tubos de Durhan, incubados a 

35°C/24-48h e, dos positivos, transferiram-se alçadas para tubos com Caldo Escherichia coli 

(EC), incubados em banho-maria a 45,0°C/24-48 h. Dos tubos positivos efetuou-se o 

plaqueamento em Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB), incubando-se (37ºC/24-48h). 

RESULTADO: A ração mostrou baixa contaminação por bactérias aeróbias mesófilas 

(3,1x10
1
 a 6,17x10

2
 UFC/g), e por coliformes totais e termotolerantes (<0,3 NMP/g). Na 

água, coliformes totais e termotolerantes estiveram entre 6 e 63 NMP/100ml, e 2 e 33 

NMP/100ml, respectivamente. A água está em conformidade com a legislação federal. 10 

amostras apresentaram crescimento característico de Escherichia coli em meio EMB. 

CONCLUSÃO: a ração e a água de cultivo apresentam baixa contaminação podendo ser 

utilizadas. 
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QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À IDOSOS: ENTRE 

TEORIA E PRÁTICA A REFLEXÃO DE UM CASO 
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INTRODUÇÃO O envelhecimento representa tanto um avanço quanto uma preocupação. 

Esta, por acarretar mudanças no organismo do indivíduo e, geralmente, trazer consigo 

algumas doenças.  Para isso, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) fornece 

um método organizado e sistemático para a análise do estado de saúde a partir das 

necessidades e padrões de resposta aos problemas do individuo. OBJETIVO Refletir sobre 

os benefícios na implementação de cuidados para idosos a partir da SAE. MATERIAIS E 

MÉTODOS Estudo de caso realizado no período entre os dias 29/03/2010 a 01/04/2010 e 

05/04/2010 a 12/05/2010 no Hospital Universitário Alcides Carneiro na cidade de Campina 

Grande. T.R.S, que recebeu o pseudônimo Superação,  61 anos, portadora de Diabetes 

Mellitus tipo 2 e Insuficiência Cardíaca Congestiva foi escolhida visto a grande atenção que 

nos últimos anos tem se dado a essas doenças. Aplicou-se a SAE a partir do processo de 

enfermagem, englobando as fases Histórico de Enfermagem, Diagnósticos de Enfermagem, 

Planejamento de Enfermagem, Implementação de Enfermagem e Avaliação de Enfermagem. 

A teoria das necessidades humanas básicas norteou as ações por propor a identificação dos 

problemas dentro das necessidades afetadas de cada pessoa. O instrumento utilizado para a 

coleta de dados permitiu a abordagem da auto percepção da paciente envolvendo três 

dimensões: Físico, Psicológico e Social RESULTADOS A partir da SAE, reconheceu-se 

fatores que dificultavam o bem estar de Superação: Relacionados à auto-imagem e auto-

estima, evidenciados pelo relato de insatisfação com alguma parte física. Quanto à adaptação 

social podem ser resumidos na frase “eu acho é bom ta aqui... se fosse por mim nem ia pra 

casa... o povo daqui é tudo bom”. Quanto ao conhecimento da doença, o déficit de 

informações influenciou o desequilíbrio emocional, principalmente referente à ansiedade o 

que impossibilitava sua adesão ao plano terapêutico. Da avaliação, percebeu-se que Superação 

evoluiu de acordo com o esperado no seu plano de cuidado. Orientada quanto ao seu estado 

clinico referiu menos ansiedade e aderiu, de forma satisfatória, ao plano terapêutico, 

principalmente relacionado a alimentação. CONCLUSÕES Constatou-se que a SAE é de 

extrema importância para que o cuidado profissional de enfermagem prestado ao paciente 

idoso hospitalizado seja eficiente e individualizado, de modo a garantir a integralidade e 

qualidade na assistência.  
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QUANTIFICAÇÃO DE COLIFORMES EM APARAS DE QUEIJO TIPO 

MUSSARELA 
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INTRODUÇÃO: O queijo é um produto que possui uma rica composição em nutrientes e 

podem apresentar contaminações por microorganismos, inclusive os patogênicos, dentre as 

bactérias que podem crescer em queijos, o grupo dos coliformes totais e termotolerantes, o 

Staphylococcus aureus e a Salmonella spp são os que mais se destacam, e a presenças destes 

são indicadores da qualidade do produto. Bactérias do grupo coliforme são os principais 

agentes causadores de contaminação associados à deterioração de queijos, a avaliação da 

qualidade dos alimentos constitui um dos principais parâmetros para que se conheçam as 

condições de higiene no qual foi preparado e o possível risco que podem oferecer à saúde do 

consumidor.  Assim, objetivou-se com o presente estudo verificar a qualidade microbiológica 

de sobras de queijo tipo Mussarela comercializados em supermercados no município de 

Teresina-PI. MATERIAIS E MÉTODOS: O município de Teresina (PI) possui cinco redes 

principais de supermercados que atendem a população local e uma delas comercializa as 

aparas do queijo Mussarela que sobram após o fatiamento para a venda. Foram coletadas 12 

amostras de sobras de queijo mussarela no período de maio a junho de 2011, vendidas a 

granel contendo 100g e embaladas em bandejas de isopor, sendo 4 amostras de cada loja e 

encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia de alimentos do Núcleo de Estudos e Pesquisa 

em Processamento de alimentos da UFPI, onde foram feitas análises para a pesquisa de 

coliformes a 35ºC (totais) e 45ºC (termotolerantes). RESULTADOS: Das 12 amostras 

analisadas, seis (50%) apresentaram positividade para coliformes totais. Para o local de coleta 

A o valor médio obtido para coliformes totais (a 35°C) nas amostras foi de 10 UFC/g, 

enquanto que, para os locais de coleta B e C foram de 6,75x10
2
 UFC/g e 2,37x10

3
 UFC/g de 

amostra, respectivamente. Para a pesquisa de coliformes termotolerantes somente uma 

amostra do local A e uma do local C foram positivas em caldo EC, quantificando 10 UFC/g 

em ambos os casos. Apesar disso, todas as amostras se encontram dentro do padrão 

estabelecido na legislação vigente para coliformes. A legislação brasileira não estabelece 

limites para contagem de coliformes totais, porém esse grupo de coliformes são indicadores 

de contaminação pós-processo, evidenciando más práticas de higiene para o processamento 

dos alimentos.  CONCLUSÃO: Todas as amostras analisadas encontram-se aptas para 

consumo, de acordo com a legislação de referência. 
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REFLEXÕES ACERCA DA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CTA/COAS DA 

CIDADE DE PARNAÍBA-PI: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Carolina Rodrigues de Flores¹; Francivane Barbosa de Oliveira¹; Denis Barros de Carvalho². 

 

1 - Universidade Federal do Piauí - UFPI, Parnaíba, PI. 

2 - Universidade Federal do Piauí - UFPI, Parnaíba, PI. 

 

Email: krolflores@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Neste estudo faz-se uma explanação sobre a atuação do psicólogo, 

fortalecendo o diálogo do mesmo com os diferentes níveis de atenção à saúde, e sobre a 

instituição CTA/Coas, que garante o direito à saúde e cidadania, sendo esta pesquisa de cunho 

qualitativo. OBJETIVO: Buscou conhecer como é realizado o trabalho do Psicólogo no 

Centro de Testagem e Aconselhamento – (CTA/Coas), da cidade de Parnaíba – PI, bem como 

demonstrar a importância destes Centros como medidas estratégicas na prevenção da 

disseminação das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST‟s) e incentivar novas pesquisas 

na área. METODOLOGIA: Para a obtenção de dados utilizou-se os instrumentos de 

observação simples (na recepção do CTA/Coas), a coleta de documentos na Instituição e a 

entrevista, direcionada ao psicólogo e à coordenadora do Centro. RESULTADO: Constatou-

se que há um elevado desconhecimento, por parte da população, da existência destes Centros 

e de seus serviços. Isto é corroborado pelo relato de um dos psicólogos ao afirmar que “apesar 

de haver um número elevado de pessoas que procuram o serviço, a maioria chega por 

encaminhamento médico”. Ficou perceptível que o Psicólogo atua como facilitador, onde 

juntamente com os membros da Instituição dos CTAs/COAS trabalha questões como auto-

estima, medos, preconceitos e auto-preconceitos dos indivíduos portadores da AIDS, visando 

a aceitação do diagnóstico e concomitante a isso viabilizar, a partir da Orientação, um 

despertar para os riscos de infecção a outras pessoas. CONCLUSÃO: A partir deste estudo 

pudemos levar um Mini-curso para a II Semana Acadêmica de Psicologia da UFPI e realizar 

um Curso de Extensão com parceria entre a UFPI e o CTA/Coas, com o tema As Variantes na 

Construção da Sexualidade: Prazer, DST/AIDS, Vulnerabilidade e Risco; Com o objetivo de 

Promover o fortalecimento e a valorização das práticas no campo da promoção dos direitos 

sexuais e direitos reprodutivos e da redução da vulnerabilidade às DST/HIV/AIDS. Abrindo 

espaço para o diálogo, problematização e construção de conhecimento, bem como a 

capacitação para os estudantes do curso de Psicologia afim de se tornarem multiplicadores e 

levarem a temática para ser trabalhada nas escolas do município, com o público alvo sendo os 

adolescentes. Este trabalho foi bastante gratificante, uma vez que não se findou na pesquisa, 

mas pôde-se discutir este conhecimento em outros espaços, ampliando a compreensão acerca 

das ações de saúde. 
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RELAÇÃO DA OFERTA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE SETOR PÚBLICO E 

PRIVADO DE SAÚDE DE TERESINA-PI ENTRE OS ANOS 2006 a 2010. 

 

Delviane Costa de Oliveira, Josefa Nilza Fernandes Neta, Leila Leal Leite 

 

Universidade Aberta do Piauí -  UAPI 

 

E-mail: nilzafarm@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: Em linhas gerais, os serviços de saúde no Brasil, são oferecidos através da 

interação entre os setores públicos e privados. Contudo, o baixo poder aquisitivo de grande 

parte da população brasileira implica em fortes pressões de demanda ao sistema público. Por 

essa razão, Paula (2007), explica que o Brasil enfrenta uma crise sem precedentes na história 

da saúde pública, claramente notada pelas longas e incansáveis filas que se formam nos postos 

de saúde, bem como, pela falta de atendimento ou pela precariedade dos serviços prestados á 

população. Nesse sentido, a localização dos serviços de saúde mostra-se como uma questão de 

extrema importância para países como o Brasil, que apresentam recursos escassos para 

financiar a saúde pública. OBJETIVO: Caracterizar a oferta dos serviços de saúde no setor 

público e privado em Teresina- Pi entre 2006 e  2010. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo quantitativo, retrospectivo baseado em dados secundários provenientes de distintas 

bases de dados( DATASUS, CNES, IBGE). RESULTADOS: Os resultados mostram que  no 

período de tempo estudado houve um aumento do numero de estabelecimentos de saúde 

principalmente no setor privado. Na rede pública, a ampliação dos números de 

estabelecimentos  foi observado principalmente pelo aumento do numero na rede municipal 

sendo que neste período não houve crescimento nas redes federal e estadual. A relação 

habitante por número de estabelecimentos ,neste período  , diminuiu , e  a relação 

população/estabelecimento publico é maior que população/particular. CONCLUSÃO: Se 

observa um aumento na oferta serviços de saúde porém a relação população/estabelecimento 

de saúde público é elevado, dado que corrobora coma necessidade de aumento de serviços 

prestados na rede publica para atender a população de forma igualitária e de acordo com suas 

necessidades.  
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RELAÇÕES ENTRE AS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS E O ACESSO AOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE : UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Fiama Kécia Silveira Teófilo¹, Tiago José Silveira Teófilo¹, Ana Cláudia Mesquita de 

Andrade¹, Carla Patrícia Vieira de Miranda¹, Raquel Martins Mororó¹, Tiara Bruna Teixeira 

Teodósio¹ Janny Karla Meneses Barros¹, Maria Adelane Monteiro da Silva² 

 

1 - Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Sobral, CE. 

2 - Prof. Enf. Dra. em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará – UFC. 

 

e-mail: fiaminhakecia@gmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O acesso aos cuidados de saúde relaciona-se com a capacidade de 

produção de serviços de acordo com as necessidades de saúde de uma determinada população, 

com vistas ao alcance da universalidade, princípio fundamental do Sistema Único de Saúde. A 

acessibilidade aos serviços de saúde é determinada por vários fatores predisponentes, como 

condição social, idade, renda, escolaridade, moradia, ocupação, raça, sexo e faixa etária. 

Existe uma necessidade de se analisarem as questões referentes aos problemas encontrados 

pelo usuário que busca este serviço. OBJETIVOS: Conhecer as relações entre as condições 

sócio-econômicas e a acessibilidade aos serviços públicos de saúde no Bairro Coração de 

Jesus em Sobral-CE. MATERIAIS E MÉTODOS: A experiência se deu por meio do 

desenvolvimento de atividades do múdulo Determinantes Sociais da Saúde do Curso de 

Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú, no período de 17 a 19 de fevereiro de 

2011. Foram realizadas visitas domiciliares em diferentes regiões do bairro supracitado: sendo 

uma na periferia e outra próxima ao centro da cidade. Nos deteremos para este relato com a 

problematização da realidade de duas famílias visitadas, uma de classe social alta, composta 

por quatro membros: um casal e dois filhos e outra de classe social baixa, que é composta por 

cinco membros: um casal e três filhos. Foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas, assim 

como elaborados ecomapas e genogramas. RESULTADOS: O bairro estudado apresenta uma 

carência no acesso à saúde por não possuir Unidade Básica de Saúde (UBS) própria, sendo 

deficiente o acesso às informações sobre medidas básicas em saúde, como prevenção de 

doenças, vacinação, pré-natal, puericultura, controle sobre hipertensão e diabetes, visitas 

domiciliares feitas pela equipe multiprofissional da saúde, marcações de consultas e 

distribuição de medicamentos, dentre outras ações. Os que possuem recursos financeiros 

procuram serviços privados, já as famílias mais abastadas, encontram ajuda em unidades de 

saúde em bairros circunvisinhos. Assim, o fator renda social é um dos principais fatores que 

interferem no acesso aos serviços públicos. CONCLUSÃO: O baixo nível econômico 

diminui a possibilidade da obtenção de recursos, assim como prejudica o acesso aos serviços 

de saúde em todas as escalas de atenção.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE MONITORES DO PET – SAÚDE DA FAMÍLIA NO 

CSF DR. GRIJALBA MENDES CARNEIRO (COELCE) EM SOBRAL –CE NA 

PERSPECTIVA DA ATENÇÃO MUTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR 

 

Rafael Aguiar Dias
1
, Francisco José de Lunas Júnior

1
, Manohelen Vasconcelos Alves Melo

2
, 

Albertina Iara Nascimento Lopes
3
 

 

1 – Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. 

2 – Universidade Federal do Ceará – UFC Campus Sobral. 

3 – Secretaria de Saúde e Ação Social do município de Sobral –Ce. 

 

rprafael05@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO:O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET-Saúde é uma 

estratégia do Ministério da Saúde que auxilia o estudante (monitor) a envolver-se, já na 

graduação,num território e desenvolver aptidões na atenção básica. Em Sobral, o programa 

apresenta três expressões: Saúde da Família, Vigilância e Saúde Mental. OBJETIVOS: 

Relatar as atividades promovidas pela monitoria da turma de 2010 do PET-Saúde da Família 

do Centro de Saúde da Família Dr. Grijalba Mendes Carneiro (CSF Coelce) numa abordagem 

multiprofissional e interdisciplinar.MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um relato de 

experiência de monitores do PET-Saúde da Família de Sobral-Ce da turma de 2010. Nossa 

atuação se deu de abril de 2010 a março de 2011 no CSF Coelce. Desempenhamos atividades 

como atualização da territorialização, atividade de educação em saúde com grupo de gestantes 

e realização de um projeto de planejamento familiar com mulheres moradoras no 

território,implantação do SISVAN WEB na unidade com efetivação do cadastro de crianças 

de 0 a 2 anos,realização de atividades de prevenção da dengue(Dia da Saúde,mutirões 

semanais em áreas de risco e Semana de Combate à Dengue),promoção da saúde 

bucal,implantação de novo modelo da caderneta do idoso,atualização mensal da Sala de 

Situação da área Padre Ibiapina/Coelce  e reuniões mensais de planejamento e avaliação. 

RESULTADOS: Apresentamos na II Mostra Acadêmica de Enfermagem da UFC os 

resultados do projeto de educação em saúde em planejamento familiar e também um relato de 

experiência relativo ao SISVAN WEB no XI COSEMS.Ressaltamos,porém, como principal 

resultado a promoção da saúde da população do território e a prevenção de doenças através 

das ações descritas acima.Houve também o aprendizado por nossa parte, não apenas das 

estratégias de saúde disponíveis no CSF, mas também da importância de uma atuação 

multidisciplinar e interdisciplinar na atenção básica com acadêmicos de 

medicina,enfermagem,odontologia e educação física,o que foi muito importante em nossa 

formação profissional. CONCLUSÕES: A experiência mostrou-se exitosa e,como 

monitores,percebemos nosso empoderamento em relação à atuação multiprofissional e 

interdisciplinar em saúde da família no município de Sobral. Gerar essa oportunidade para 

mais estudantes de graduação em saúde é apostar em uma melhor qualidade de vida para a 

população por meio de uma equipe mais preparada para atuar na atenção básica.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: TERAPIA OCUPACIONAL FEITA POR 

GRADUANDOS EM ENFERMAGEM NO CAPSad 

 

Hudson Avelar Caminha Leal, Kaio Felipe Araújo de Carvalho, Lourival Gomes da Silva 

Júnior, Djane Leite leal, Ana Beatriz de Sousa Nunes, Gigliolla de Moura Macedo, Layla 

Gonçalves do Nascimento Macedo, Ana Roberta Vilarouca da Silva. 

 

Universidade Federal do Piauí - UFPI, Picos, PI 

 

E-mail: Hudson_leal@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO O transtorno mental é um estado que produz impacto na rotina das pessoas, 

devido à influência direta causada nas atividades do dia a dia, como higiene pessoal, lazer, 

nutrição, trabalho, como também a autovalorização e o senso critico, que interferem na vida 

familiar e pessoal. Na restauração psicossocial a Terapia ocupacional é de extrema 

importância, que tem como intuito manter o indivíduo pensante e atuante, como atividades 

lúdicas, psicopedagogas. OBJETIVO o estudo objetivou relatar a experiência da terapia 

ocupacional feita pelos acadêmicos de enfermagem aos pacientes do Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Droga (CAPSad). METODOLOGIA trata-se de um estudo do tipo 

relato de experiência, realizado no dia 06 de maio de 2010, a partir da Terapia Ocupacional 

feita aos usuários de álcool e droga atendidos em um CAPS da cidade de Picos (PI). 

RESULTADOS A utilização da terapia ocupacional proporcionou para os acadêmicos de 

enfermagem entender a sua importância em ajudar os pacientes em recuperar, desenvolver e 

construir habilidades para sua independência funcional. Os discentes puderam ter a 

experiência de fazer uma dinâmica de grupo com os clientes, a brincadeira do “balão”, onde 

os participantes (alunos e pacientes) devem estar em pé, dispostos em um círculo, para cada 

participante foi entregue um balão vazio para serem cheios, imaginando que, ao soprarem, 

estará colocando dentro do balão seus problemas, depois de cheias e fechadas, a comando de 

um graduando, o grupo atira os balões ao chão para serem estourados os “problemas”, e após 

a dinâmica os discentes reproduziram a musica “tente outra vez” de Raul Seixas, que tiveram 

o intuito de restaurar, fortalecer e desenvolver suas habilidades e capacidade, melhorar a auto-

estima, facilitar o aprendizado de funções essenciais, diminuir ou corrigir suas patologias, 

promovendo e mantendo a saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS A terapia ocupacional 

surgiu como um tratamento alternativo para a reabilitação psicossocial, mas se concretizou, 

fazendo parte do tratamento e sendo de extrema importância, para diminuir o sofrimento 

psíquico e aumentar as chances de reinserção social.  
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE 

DA LITERATURA 

 

Isa Carolina Ximenes Dias, Isabella Fernanda Almeida Ribeiro, Francisco José de Lunas 

Junior, Francisca Lopes de Souza, Maristela Inês Osawa Chagas 

 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Sobral, CE 

 

e-mail: isa_caroldias@yahoo.com.br  

 

INTRODUÇÃO: O Programa Saúde da Família (PSF) é visto com uma reorientação da 

Atenção Básica. Assim, surgem iniciativas de pós-graduação para habilitar a formação nessa 

nova realidade, entre elas está a Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF). 

OBJETIVO: Discutir a construção da RMSF no âmbito das políticas públicas. MATERIAIS 

E MÉTODOS: O estudo consiste em uma revisão bibliográfica da literatura. A seguinte 

questão guiou a pesquisa: Quais as produções científicas sobre a RMSF? A seleção de artigos 

foi nas bases de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Através dos descritores: Residência, 

Multiprofissional e Saúde da Família. Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos em 

português, disponíveis em texto completo eletronicamente; que abordam a RMSF. Oito 

artigos foram analisados sob aspectos qualitativos. RESULTADOS: A RMSF foi 

apresentada como estratégia de reorientação da Atenção Básica com o intuito de produzir 

ambiente favorável para mudar o modelo médico-assistencial. Em 1976, a Secretaria de Saúde 

do Rio Grande do Sul criou a primeira Residência em Medicina e dois anos depois, se tornou 

Residência Multiprofissional. No fim da década de 1970, outras residências surgiram. Porém, 

nos anos 1990 muitas Residências acabaram devido à política de desobrigação do Estado pela 

gestão dos setores sociais. Em 1999 o Departamento de Atenção Básica da Secretaria de 

Assistência à Saúde reativa as residências, produzindo propostas de financiamento. Em 2003, 

o Ministério da Saúde cria a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 

(SGTES) com a finalidade de viabilizar trabalhos ligados à formação de recursos humanos. O 

Estado tem na Residência uma estratégia de formação profissional com potencial de criar uma 

nova intervenção de saúde no âmbito do SUS, através da formação em serviço. 

CONCLUSÃO: Esta pesquisa constatou poucas produções relacionadas à Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família. Espera-se com esse estudo instigar produções na área, 

para fortalecer a Residência. Assinalamos a importância de implantar políticas públicas e a 

permanência das inovações políticas, especialmente na educação e da saúde, para permitir a 

efetivação de um sistema de saúde centralizado na humanização usando como instrumento a 

formação em serviço. Apoio Financeiro: Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS) 

nº002/2009, financiado pela FUNCAP/CNPq.  
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SABER É PREVENIR: CONSCIENTIZAÇÃO DAS MULHERES NO COMBATE AO 

CÂNCER DE MAMA 

 

Ana Egliny Sabino Cavalcante, Ana Jéssica Silveira Rios¹, Mayara Nascimento de 

Vasconcelos¹, Natália Frota Goyanna¹, Izabelle Mont‟Alverne Napoleão Albuquerque². 

1. Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. Sobral. Ceará. 

2. Professora Doutora da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. Sobral. Ceará. 

e-mail: anaegliny@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama feminino emerge como uma doença de importância 

cada vez maior em todas as partes do mundo (BRASIL, 2007). OBJETIVO: Investigar as 

necessidades de aprendizagem das mulheres na prevenção do câncer de mama. 

METODOLOGIA: Pesquisa-ação, com abordagem qualitativa, realizada com quinze 

mulheres que frequentaram o acolhimento do Centro de Saúde da Família Maria Adeodado, 

Sobral, Ceará, de 06 a 20 de maio de 2011. O plano de ação constou de três encontros. No 

primeiro encontro foi realizada uma dinâmica de apresentação, promovendo a interação entre 

as participantes da pesquisa e foi apresentado o tema do projeto e os objetivos, deixando as 

mulheres à vontade para participar ou não do estudo, através da aplicação de um termo de 

consentimento livre e esclarecido. Aplicou-se entrevistas individuais, nas quais foi 

investigado o conhecimento das participantes acerca do câncer de mama, da prevenção dessa 

doença, da realização do autoexame e do histórico familiar. No segundo encontro, foi 

elaborado um painel de dúvidas, no qual escrevemos as principais dúvidas relatadas pelas 

mulheres. A partir disso, foi feito uma breve explanação sobre as medidas preventivas e as 

maneiras de detectar precocemente o câncer de mama. No terceiro encontro, realizou-se uma 

dinâmica para avaliação dos resultados. Finalizou-se a ação com um momento de reflexão 

através de mensagens de conforto. A pesquisa foi norteada pela Resolução Nº196/96 do CNS. 

RESULTADOS: No primeiro encontro, observou-se que as mulheres tinham entre 23 e 57 

anos de idade e que a maioria era casada, tendo entre um e cinco filhos. Analisando as 

entrevistas, percebeu-se que as entrevistadas tinham conhecimento sobre câncer de mama, 

adquirido através da mídia; a metade relatou não saber as formas de prevenção e realizar o 

auto-exame das mamas. Apenas uma relatou a ocorrência de casos de neoplasia mamária na 

família. No segundo encontro, as dúvidas foram: “Como e quando devemos realizar o auto-

exame?”, “Homem também tem câncer de mama?” e “Câncer de mama tem cura?”. Após 

analisar as dúvidas, realizou-se uma ação educativa. No terceiro encontro, constatou-se que as 

mulheres tiveram aprendizado satisfatório, comprovado pela dinâmica de avaliação e pelo 

próprio interesse e participação durante o encontro. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo 

contemplou as propostas referidas nos objetivos e permitiu interferir conscientemente, visto 

que foram suprimidas as dúvidas expostas durante os encontros.  
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SALMONELLA HADAR EM PAPAGAIOS APREENDIDOS PELO IBAMA NO 

MUNICÍPIO DE TERESINA - PIAUÍ 

 

Vânia Batista de Sousa Lima
1*

; Márcio Leonardo de Moraes Nóbrega¹, Yatta Linhares 

Boakari¹; Carlos Zarden Feitosa de Oliveira 

 

¹Universidade Federal do Piauí, Teresina, (PI)  

 

e-mail: vania_vet06@hotmail.com  

 

INTRODUÇÃO: O tráfico de animais silvestres indiscriminado geralmente culmina com a 

manipulação e o envio de animais doentes que carreiam agentes infecciosos patogênicos para 

outras regiões ou países.  Os animais silvestres, tanto em vida silvestre como em cativeiro, 

podem ser reservatórios e portadores de zoonoses. Dentre os agentes bacterianos responsáveis 

por zoonoses, temos os do gênero Salmonella, essas bactérias estão amplamente dispersas na 

natureza e podem ser encontradas no trato gastrointestinal de mamíferos, répteis, aves e 

insetos. A Salmonella Hadar também tem sido isolada freqüentemente de aves no Brasil e no 

Senegal, informações sobre a incidência e distribuição do sorotipo de salmonelas na 

população desses animais são essenciais para se relacionar os possíveis reservatórios que 

possam ser responsáveis pela transmissão desta zoonose.  O objetivo deste trabalho foi 

verificar a presença de Salmonella  sp. em papagaios de vida livre clinicamente sadios do 

Estado do Piauí e proceder a identificação sorológica das mesmas. MATERIAIS E 

MÉTODO: Foram coletadas amostras de suabes cloacais estéreis individuais de 49 

papagaios, com idades entre 1 a 6 meses, que foram apreendidos pelo CETAS/Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em Teresina, PI. 

As amostras coletadas foram encaminhadas ao LAMIVE/CCA/UFPI, onde se procederam as 

análises. A identificação sorológica foi realizada no laboratório de enterobactérias do 

IOC/FIOCRUZ, após a comprovação fenotípica, sendo concretizada pela determinação das 

estruturas antigênicas somáticas e flagelares através do teste soroaglutinação rápida. Nesta 

etapa, foram utilizados antissoros polivalentes e monovalentes somáticos e flagelares, 

produzidos pelo IOC/FIOCRUZ. RESULTADOS : Do total de 49 amostras coletadas de 

swab cloacal, 26 apresentaram colônias suspeitas no isolamento primário e no teste presuntivo 

em ágar TSI e LIA, destas, em quatro (8,2% ou 4/49) foram confirmados pelos resultados das 

provas bioquímicas como pertencentes ao gênero Salmonella. Após o teste sorológico, foram 

identificadas como Salmonella Hadar, cuja sua incidência tem aumentado nos últimos anos. 

CONCLUSÃO: Conclui-se, portanto, que os papagaios de vida livre, clinicamente sadios, 

podem ser reservatórios da bactéria zoonótica Salmonella Hadar, e o contato com esses 

animais silvestres podem pôr em risco a saúde da população.   
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SAÚDE E MEIO AMBIENTE: SUGESTÃO PARA UMA PRÁTICA INOVADORA 
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INTRODUÇÃO: O Meio Ambiente exige hoje cuidados especiais, pois sua preservação 

influencia na qualidade de vida e sobrevivência da humanidade. A responsabilidade para a 

manutenção do mesmo depende de todas as áreas do conhecimento. Sendo uma das 

atribuições do técnico de enfermagem auxiliar a prevenção e controle das doenças 

transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica, faz-se necessário que os 

mesmos tenham conhecimento de conceitos ambientais que ajudem a manter a saúde das 

pessoas. OBJETIVOS: Trabalhar conceitos de Meio Ambiente na formação do técnico de 

enfermagem focando a importância do mesmo para a prevenção de doenças. Conscientizar 

que a preservação do Meio Ambiente é essencial para a qualidade de vida e manutenção da 

saúde das pessoas. MATERIAIS E MÉTODOS: O presente trabalho foi realizado durante a 

disciplina de Higiene e profilaxia, que faz parte da matriz curricular do curso técnico em 

enfermagem, de uma escola localizada em Recife-PE. Durante a ministração dessa disciplina 

trabalhou-se diversos conceitos de higiene e um dos vários conceitos abordados foi o de 

higiene ambiental, ministrado através de uma aula prática na reserva ecológica Charles 

Darwin localizada em Igarassu-PE. RESULTADOS: Nessa aula de campo os alunos fizeram 

uma trilha ecológica onde puderam conhecer plantas utilizadas na fabricação de remédios, 

saber da importância da mata atlântica para a prevenção de doenças e como o Meio Ambiente 

está relacionado com a qualidade de vida da população, enfatizando a importância da sua 

preservação. Com isso os técnicos adquiriram conceitos que ajudaram na sua formação 

profissional, além de se tornarem melhores cidadãos, entendendo a relevância do Meio 

Ambiente para a saúde e sobrevivência humana. CONCLUSÕES: Os conceitos adquiridos 

durante essa prática pedagógica foi de grande importância para a formação profissional dos 

técnicos de enfermagem, pois foi possível conhecer, na prática, algumas razões das muitas 

doenças que os mesmos irão enfrentar na sua futura jornada de trabalho, bem como no seu dia 

a dia, e que estão presentes nos seus livros de estudos, além de proporcionar-lhes uma 

experiência impactante e marcante, contribuindo para o aumento dos seus conhecimentos e 

tornando-os profissionais mais qualificados, conscientes e responsáveis. 
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INTRODUÇÃO: Como forma de garantir um melhor atendimento e tratamento da saúde 

mental, o Brasil teve uma grande inovação na saúde publica com a política da reforma 

psiquiátrica, no qual os profissionais de saúde oferecem um serviço universal, atendendo as 

necessidades, entre elas as psicossociais, dos usuários que procuram os serviços de saúde. 

Compreende-se que à medida que o indivíduo está inserido no contexto organizacional, está 

sujeito a variáveis que refletem no trabalho. Percebe-se o aumento de doenças relacionadas ao 

estresse, afetando a execução de tarefas pelos profissionais, prejudicando além dele, a 

instituição onde trabalha. OBJETIVOS: Promover ações de saúde mental junto aos 

funcionários de nível técnico, auxiliares e atendentes de um Centro de Saúde da Família, 

enfocando a redução do estresse. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo exploratório-

descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-ação. O período foi de15 de Abril a 

03 de junho de 2010 com 15 funcionários que trabalham na atenção básica do CAIC. 

Utilizou-se Roda de Conversa, Terapia Comunitária e discurso do sujeito coletivo como 

instrumentos metodológicos. Seguiu-se a Resolução 196/96. RESULTADOS: Os dados 

mostram que 100% dos funcionários apresentam algum nível de estresse. Os relatos por 

escrito serviu para agrupá-los em categorias para análise do combate ao estresse, nos quais 

foram: Ineficiência da Comunicação Construtiva na Equipe;Rotina Estática de 

Trabalho;Ambiente de Trabalho Insalubre; Necessidade de Trabalhar o Psicológico. No qual 

as ações foram respectivamente: Existência de um momento semanal debater dificuldades 

encontradas no trabalho;Existência de cursos para capacitação dos profissionais de ensino 

fundamental e médio como forma de auxiliá-los no aprimoramento no trabalho; Fornecimento 

de Equipamento de Proteção Individual; Existência mensal de terapia grupal. Além de ser 

uma forma de relaxar, expõe aflições no trabalho e em casa. CONCLUSÃO: Podemos 

perceber o quanto os fatores psicossociais interferem no curso de uma realização profissional 

saudável e não saudável e que o profissional ainda é o grande ator à medida que procura 

despertar a consciência para sua saúde mental. Pode-se observar a partir dos resultados, que 

com o combate aos fatores estressantes, os profissionais promovem uma relação harmônica 

entre eles próprios e com a comunidade ao passo que contribui para uma possível diminuição 

dos sintomas do estresse, promovendo uma melhor qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: A senescência é vista, muitas vezes, como sinônimo de degradação física e 

psicológica, e a maioria das sociedades não se encontra capacitada para conviver com as 

limitações naturais impostas pelas alterações anatômicas e funcionais típicas do 

envelhecimento. Na terceira idade, continua haver desejo, excitação e orgasmo, pois a 

sexualidade é uma característica humana que não se perde com o tempo, mas vai se 

desenhando conforme a história vivenciada pelo corpo. OBJETIVO: Descrever aspectos 

relacionados à sexualidade entre idosos cadastrados no Apoio a Pessoa Idosa (API) da cidade 

de Floriano-PI. METODOLOGIA: Pesquisa quantitativa de natureza descritiva e 

exploratória com idosos de ambos os sexos, cadastrados no Apoio a Pessoa Idosa (API) da 

cidade de Floriano-PI. A população de idosos atendidos no referido programa é constituída 

por 110 sujeitos, e a amostra utilizada no presente estudo foi constituída por 20 idosos 

selecionados de forma aleatória. O instrumento utilizado foi um formulário estruturado 

dividido em dois blocos de informações: o primeiro relacionado às características 

sóciodemográficas; e o segundo com informações relacionadas à vida sexual. O estudo foi 

aprovado pela comissão de ética da Faculdade de Ensino Superior de Floriano – FAESF. 

RESULTADOS: A maioria dos entrevistados (70%) era do gênero feminino, com idade entre 

60 a 83 anos, sendo que 35% eram casados. Destes 35% dormiam sozinhos enquanto 30% 

dormiam com seu cônjuge. Em relação à busca de atividade sexual, os idosos do gênero 

masculino (100%) mostraram-se mais interessados e ativos sexualmente, enquanto no gênero 

feminino apenas 14% referiram estar interessadas e ativas sexualmente, e 86% citaram não 

buscar atividade sexual. Apesar de as mulheres serem mais tímidas em relação a sua 

intimidade, entre os homens foram encontradas maiores dificuldades em revelar aspectos 

relacionados com sua sexualidade. CONCLUSÃO: As diferenças observadas em relação ao 

interesse e busca por atividade sexual, em que apenas pequena proporção de mulheres 

demonstrou interesse por vida sexual ativa, pode ser em parte justificado pelo fato de para o 

homem a relação sexual é muitas vezes um momento de prazer e diversão, enquanto a mulher 

dá maior ênfase à afetividade mesmo que sem ato sexual. 
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INTRODUÇÃO: O aumento no número de mulheres com HIV/AIDS em idade reprodutiva 

levou a associação dessa condição com o estado gravídico, fato que possibilita a transmissão 

vertical da infecção, desencadeando, nessas mulheres, conflitos existenciais e favorecendo as 

diversas expressões subjetivas da dimensão humana. OBJETIVO: Caracterizar a produção 

científica quanto às percepções e sentimentos vivenciados por gestantes soropositivas para o 

HIV. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo bibliográfico, realizado em Maio 

de 2011, mediante a leitura de publicações contidas na base de dados LILACS e BDENF, no 

período de 2004 a 2010. Para tanto, utilizou-se os descritores HIV, Gravidez e Psicologia, 

foram encontradas 125 publicações, sendo excluídas as que não estavam diretamente 

relacionadas com o tema, teses e/ou publicadas em línguas estrangeiras. Ao final, a amostra 

contabilizou 12 estudos. Para a coleta de dados utilizou-se um formulário estruturado, o qual 

abordou as seguintes informações, objeto do estudo, objetivo do trabalho, ano de publicação, 

tipo de publicação, local de realização (cidade/estado) e principais conclusões. 

RESULTADOS: A análise possibilitou verificar que o local de maior produção nessa 

temática foi São Paulo, com 37,5% das publicações, sendo que a maioria dos artigos 

objetivou compreender os significados, expectativas e sentimentos de vivenciar o binômio, 

gestação e HIV/AIDS. Dentre os achados estão o medo de transmitir o vírus para o filho, de 

morrer, de não poder cuidar do filho, da desfiguração física, receio de discriminação e 

preconceito, culpa, frustração e desesperança. Apesar dessa negatividade diante da vida, a 

gestante assume a gravidez ainda que esta seja inesperada. CONCLUSÕES: Nesse contexto, 

se faz necessário a reflexão sobre as práticas de saúde, de modo a desenvolver no cotidiano 

assistencial do profissional de saúde, uma escuta empática em busca de entender o vivido e os 

anseios das mulheres e famílias, a fim de programar e implementar ações educativas e de 

enfrentamento para atender as demandas da referida clientela. 
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INTRODUÇÃO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é toda uma 

metodologia desenvolvida para a ratificação da enfermagem como uma profissão. Através da 

mesma todas as ações de enfermagem podem ser minimamente planejadas para que seja 

possível a promoção eficaz do cuidado integral e humanizado a todo e qualquer paciente. Os 

serviços prestados por uma unidade CAPS necessitam de todo este aparato para que se possa 

obter a recuperação das pessoas com transtornos psicossociais. OBJETIVO: Relatar a 

experiência de se prestar o cuidado humanizado a usuários de drogas em processo de 

recuperação através do emprego da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 

MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, 

desenvolvido nas práticas da disciplina Saúde Mental no ínterim abril/junho do ano de 2010, 

partindo do processo da consulta de enfermagem direcionada a pacientes usuários de drogas 

atendidos no Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPs-ad) do município de 

Picos (PI). RESULTADOS: A implementação dos processos da SAE desenvolveu nos 

graduandos uma maior segurança para a prestação do atendimento a este tipo de paciente, se 

já é sabido que o dependente de drogas ilícitas necessita de um maior apoio e aconselhamento 

para que a sua recuperação se torne um fato. Na obtenção dos dados dos clientes verificou-se 

pontos relativos ao estado psicológico/emocional, às condições físicas e a adesão ao 

tratamento. Com estes dados em mãos foi possível se traçar os diagnósticos de enfermagem 

para gerar ações no intuito de minimizar possíveis riscos à saúde do cliente. Dentre os 

diagnósticos de enfermagem encontrados, os que mais relacionados aos problemas daquelas 

pessoas foram: Isolamento social relacionado à alteração do estado mental, caracterizado por 

expressões e sentimentos de rejeição, Comunicação verbal prejudicada, relacionada a 

barreiras psicológicas, caracterizado por ausência de contato visual e Desesperança 

relacionada a estresse prolongado, caracterizado por indicações verbais. No final de todo o 

processo tem-se que avaliar o quanto as ações realizados interferiram no quadro do paciente. 

CONCLUSÕES: A SAE permite ao profissional de enfermagem ampliar as aptidões técnicas 

necessárias para a prestação do cuidado humanizado abarcando todas as necessidades do 

paciente usuário de um serviço de recuperação de dependentes e a partir disso gerar resultados 

positivos tanto para o profissional quanto para o cliente. 
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INTRODUÇÃO- A medula espinhal está susceptível a sofrer lesões e instalação de algumas 

patologias, tal como a Mielite Transversa Aguda, uma síndrome clínica rara caracterizada por 

processo inflamatório que afeta diversos segmentos da medula espinhal levando a disfunção 

sensorial, motora e esfinctérica, como no quadro de bexiga neurogênica. A evolução do 

processo de enfermagem, como instrumento de sistematização da assistência, converge para o 

estabelecimento de diagnósticos de enfermagem que permitam um conhecimento mais 

profundo das necessidades humanas de forma individualizada. Objetivo- Aplicar o Processo 

de Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a um paciente portador de mielite 

transversa e bexiga neurogênica. MATERIAIS E MÉTODOS- Estudo descritivo com uma 

abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso que foi realizado na Santa Casa de Misericórdia 

de Sobral/CE. Foi realizado no mês de maio de 2011, onde realizamos a coleta de dados, 

através de um roteiro de entrevista fundamentado na sistematização de enfermagem de Wanda 

de Aguiar Horta, elaborado pela Dra. Thelma Leite de Araújo. O sujeito da pesquisa foi o 

Senhor J.L.S., 32 anos, sexo masculino, cor pardo, ensino médio incompleto, músico, casado, 

dois filhos, natural de Sobral – Ce que  encontrava- se internado devido a Infecção do Trato 

Urinário (ITU). Foram respeitados os Princípios Éticos da Resolução 196/96, conforme 

orientação do CNS. RESULTADOS- Foi realizada a SAE, estabelecendo os seguintes 

diagnósticos de enfermagem: Retenção urinária; realizou-se sondagem vesical de alívio, 

balanço hídrico, antibioticoterapia e cuidados de higiene, com isso o paciente evoluiu 

mantendo o equilíbrio hídrico e regredindo do quadro de ITU, Nutrição desequilibrada: menos 

do que as necessidades corporais; foi realizada a oferta de alimento rico em nutrientes e que 

agradem o paciente que passou a consumir quantidades adequadas de calorias, Ansiedade 

relacionada com a aparência e prognóstico, foi realizado o corte do cabelo, barba e unhas, 

além do incentivo a higiene corporal, oral e do leito, com isso o paciente melhorou dos sinais 

de ansiedade. CONCLUSÕES- Entendendo que o paciente portador de bexiga neurogênica 

convive com uma limitação permanente na função urinária o foco deste estudo foi pautado em 

SAE e estabelecer diagnósticos de enfermagem com o objetivo de prevenir infecções, 

reabilitar e reintegrar o indivíduo e sua família á sociedade.  
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INTRODUÇÃO: A gravidez é considerada de risco quando existe qualquer doença materna 

ou condição sociobiológica que pode prejudicar a sua boa evolução. Os fatores que podem 

determinar uma gestação de risco incluem sobrepeso ou obesidade materna, hipertensão, 

diabetes, ansiedade, depressão e abortamento em história obstétrica anterior. Devido a tais 

características específicas e possibilidade de algum agravo, a elaboração de um plano de 

cuidados é valiosa, permitindo a visão global da condição da gestante, possibilitando a 

realização de intervenções que promovam o seu bem-estar. OBJETIVOS: Desenvolver a 

sistematização da assistência de enfermagem a uma gestante de risco. MATERIAL E 

MÉTODOS: Trata-se de um estudo de caso de caráter exploratório-descritivo com 

abordagem qualitativa, realizado no mês de março do ano 2011, com uma gestante que 

realizava acompanhamento pré-natal na Unidade de Saúde da Família Hebert de Sousa, 

conhecida como Programa de Saúde da Família (PSF) Padre Palhano, no município de 

Sobral- CE. Os dados foram obtidos por meio de um formulário de entrevista e analisados 

com base na Sistematização da Assistência de Enfermagem, de acordo com Diagnósticos de 

Enfermagem da NANDA, Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e 

Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC). O estudo obedeceu aos conceitos 

bioéticos da Resolução 196/96 do Conselho nacional de Saúde. RESULTADOS: A gestante 

encontrava-se na 16ª semana gestacional, com histórico de dois abortos anteriores. Tinha 

diagnóstico de hipertensão, quadro depressivo, ansiedade, psoríase, sobrepeso materno e risco 

para desenvolvimento de diabetes gestacional. Os principais problemas encontrados estavam 

relacionados à nutrição desequilibrada, à ansiedade, por conta de crises situacionais e estresse, 

ao medo, ao risco de integridade da pele prejudicada, devido à psoríase e ao risco de glicemia 

instável. Assim foi elaborado um plano de cuidados, com a implementação das intervenções 

que atendessem ao controle da nutrição, peso, hiperglicemia e redução da ansiedade, de forma 

a estabelecer resultados atingíveis. CONCLUSÃO: A construção deste estudo está 

intimamente ligada a uma assistência de qualidade no pré-natal, que consista em orientar, 

instruir, preparar e assistir a gestante de risco, a fim de assegurar a viabilização e saúde do 

feto e da mãe. 
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SITUAÇÃO DA SAÚDE SEXUAL DE ADOLESCENTES NO BRASIL: UMA 

REVISÃO DA LITERATURA 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é considerada como uma fase de transição entre a infância e 

a fase adulta que se caracteriza por mudanças físicas, psicológicas e sociais. OBJETIVO: 

Objetivou-se realizar uma revisão bibliográfica acerca da temática orientação sexual e 

DST/Aids. METODOLOGIA: Trata-se de um levantamento bibliográfico, realizado no 

período de setembro a novembro de 2010. Selecionou-se artigos publicados em periódicos 

nacionais indexados nas bases de dados Scielo e LILACS por meio dos seguintes descritores: 

sexualidade; DST/Aids e adolescência. Adotou-se como critérios de inclusão: artigos de 

periódicos nacionais com acesso na íntegra, escritos em português e com ano de publicação 

entre 2000 e 2010. Identificou-se 15 artigos que obedeciam aos critérios adotados como 

requisitos para a pesquisa. Os dados obtidos foram organizados em quadros, gráficos e tabelas 

contendo: título, temática, local de estudo, ano de publicação, área de atuação do autor, 

objetivos do estudo, participantes, principais resultados, aspectos de promoção de saúde. 

RESULTADOS: Observou-se que 33,3% dos artigos abordaram o comportamento sexual; 

26,6% diálogo e educação sexual nas escolas; 26,6% conhecimento sobre DST/Aids e apenas 

6,7% sobre orientação sexual e percepção de profissionais da saúde. Os municípios do Rio de 

Janeiro e São Paulo, ambos com 20%, são os que mais produzem pesquisas científicas 

abordando a temática. Percebeu-se que 33,3% dos estudos foram publicados em 2009; 46,6% 

foram realizados por enfermeiros, o que demonstra que o interesse dos pesquisadores pela 

temática vem aumentando. 46,6% dos estudos tiveram alunos no âmbito escolar como 

participantes; 53,3% dos artigos tiveram como aspectos de promoção da saúde a 

implementação de campanhas educativas objetivando mudanças de comportamento. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que apesar do incremento nas últimas décadas da produção 

científica sobre a temática abordada, observou-se pouca quantidade de artigos que enfocam a 

assistência aos adolescentes homossexuais. Percebeu-se que pouco conhecimento sobre 

DST/Aids e a falta de negociação quanto ao uso do preservativo são as principais barreiras 

para utilizar métodos preventivos contra essas doenças. Além disso, constatou-se lacunas em 

estabelecer as práticas de intervenção em saúde na escola, espaço condizente e apropriado 

para desenvolver ações de promoção da saúde.  

PALAVRAS-CHAVE: sexualidade; DST/Aids; adolescência. 
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA VACINAL DOS IDOSOS ACOMPANHADOS EM 

UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, 

PIAUÍ 

 

Gracyanne Maria Machado Vieira
1
, Alzenira Carvalho do Val Neta

2
, Andressa Lima Ramos

2
, 

Gilberto Marcelo Mendes Bezerra Junior
2
, José Paulo Santos Silva

2
, Josefran Machado Braga 

da Silva
2
, Kelves Costa Pereira

2
, Maria Aleluia Teixeira da Silva

2
, Ismael de Albuquerque 

Lopes
3 

 

1 – Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família 

2 – Faculdade Piauiense – FAP, Parnaíba, PI. 

3 – Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Parnaíba, PI. 

 

e-mail: ismael_lopes@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra 

doenças. A mesma não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a 

comunidade como um todo. No Brasil, o Ministério da Saúde oferece gratuitamente um 

grande número de vacinas contra diversas doenças graves. Segundo a Portaria N°3.318, de 28 

de outubro de 2010, os idosos precisam receber vacinas contra hepatite B, gripe, pneumonia e 

tétano, através de rotina ou campanha. OBJETIVOS: Identificar o número e os tipos de 

vacinas tomadas, até o momento, pelos idosos e; levantar o número de doses residuais das 

vacinas necessárias para essa faixa etária. MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa foi 

desenvolvida durante estágio extracurricular em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) no 

município de Parnaíba-PI, no período de abril a maio de 2011. Trata-se de um estudo 

qualiquantitativo onde foram avaliados 161 idosos, acima dos 60 anos, integrantes das 

famílias atendidos por meio de visitas domiciliares. Os dados foram coletados através de 

fichas com perguntas objetivas e subjetivas a respeito do estado vacinal nesta faixa etária. 

Realizado a revisão de literatura baseada em manuais do ministério da saúde, onde são 

abordadas as vacinas obrigatórias para as pessoas acima dos 60 anos. RESULTADOS: Os 

resultados apontam que dos 161 idosos entrevistados 90 (55,90%) são do sexo feminino e 

45,95% possuem mais de 70 anos; 100% possuem carteira de vacinação. Quanto às taxas de 

cobertura vacinal, os resultados apontam que 93,16% dos idosos foram vacinados com anti-

influenza, 69,56% com dupla adulta dT,  48,44% com VTV/DV, 58,38% com vacina contra 

febre amarela e 1,86% vacinados contra hepatite B. CONCLUSÃO: Acreditamos que este 

trabalho proporcionou uma visão diferenciada sobre os conhecimentos a cerca do idoso, 

relacionada às vacinas obrigatórias nessa fase da vida, ampliando ações de prevenção pelos 

profissionais de saúde diante do mesmo. Ressaltando que esta pode e deve ser realizada 

através da imunização, além disso, tem especial prevalência para as escolas de formação e 

serve de material para uma avaliação preliminar de atuação dos profissionais que atuam nesta 

comunidade. 
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SITUAÇÃO GLICÊMICA ATUAL DE IDOSOS PORTADORES DE DIABETES TIPO 
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INTRODUÇÃO: Diabetes Mellitus (DM) é a alteração metabólica de etiologia múltipla, 

caracterizada por hiperglicemia crônica e alterações do metabolismo de carboidratos, gorduras 

e proteínas, resultantes de defeitos em secreção de insulina, ação de insulina ou ambas. O DM 

evolui caracteristicamente com o desenvolvimento de complicações agudas e crônicas que 

causam importante aumento de morbidade e mortalidade dos indivíduos afetados, 

classificados como diabéticos tipo II por meio da avaliação de valores glicêmicos obtidos por 

exames com amostra sanguínea. OBJETIVOS: Levantar os valores glicêmicos em jejum e 

pós-prandial dos idosos diabéticos tipo II; e identificar as faixas etárias acima dos 60 anos, 

comparados aos valores glicêmicos. MATERIAL E MÉTODOS: Os dados foram 

levantados durante estágio extracurricular em uma ESF no município de Parnaíba-PI, no 

período de abril a maio de 2011. Foram avaliados 161 idosos, acima dos 60 anos, integrantes 

das famílias atendidos por meio de visitas domiciliares, dos quais 31 idosos eram portadores 

de Diabetes tipo II. Pesquisa do tipo qualiquantitativa, onde os dados foram coletados por 

meio da verificação da glicemia capilar em jejum ou pós-prandial. Realizado revisão de 

literatura baseada em manuais do ministério da saúde, relacionados aos valores de 

normalidade e patológico com os valores obtidos. RESULTADOS: Os dados referenciam 

que dos 31 pacientes com diabetes tipo II, 12 (38,71%) são homens e 19 (61,29%) mulheres. 

Em 9(29,03%) idosos avaliou-se a glicemia em jejum e em 22 (70,96%) a pós-prandial. A 

faixa etária que apresentou maior pico glicêmico foi a de 70 a 79 anos, e os valores 

glicêmicos mais freqüentes nesta pesquisa foram de 100 a 199mg/dl. CONCLUSÃO: A 

realização deste trabalho nos proporcionou um acréscimo de conhecimento acerca do perfil 

glicêmico dos idosos da comunidade acompanhada. A partir desta avaliação, notamos a 

importância de conhecer os valores normais e alterados da glicemia capilar para que possamos 

orientar de forma adequada os portadores de Diabetes Mellitus tipo II proporcionando 

prevenção e cuidados de enfermagem no controle da patologia citada. 
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SUPERVISIONAR A ATIVIDADE FÍSICA DOS IDOSOS DA PERIFERIA DE 

TERESINA É UMA PROPOSTA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
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INTRODUÇÃO: Envelhecer bem e atividade física são conceitos fortemente relacionados. A 

atividade física melhora a função física, mental e psicológica do idoso, propondo o aumento 

da qualidade de vida e o crescimento de sua participação na sociedade. Sabe-se que os 

benefícios à saúde ocorrem mesmo quando a prática de atividade física é iniciada em uma 

fase tardia de vida, sendo benéfica inclusive para portadores de doenças crônicas, prevenindo 

principalmente as doenças associadas ao sedentarismo, como coronariopatias, diabetes, 

hipertensão arterial, hipercolesterolemia, acidente vascular cerebral, osteoporose, osteoartrite, 

e câncer de próstata, mama e cólon intestinal. A partir da experiência da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família em Teresina-PI, observou-se, por meio do diagnóstico 

de saúde dos bairros Piçarreira e Satélite que há uma grande necessidade de práticas 

interativas entre idosos, como também um grande número de hipertensos, diabéticos e 

dependentes de psicotrópicos em adultos com idade acima de 60 anos. OBJETIVO: 

Apresentar uma proposta de prática de atividade em grupos com idosos da comunidade. 

MÉTODO: A partir das reuniões de planejamento participativo com as equipes da Estratégia 

Saúde da Família dos bairros Piçarreira e Satélite em Teresina, foi definida uma proposta de 

prática de atividade física com idosos. Os idosos interessados em participar devem apresentar 

liberação por parte da equipe da Estratégia Saúde da Família. O grupo selecionado realizará 

dois tipos de atividades com freqüência de duas vezes por semana. O programa proposto 

inclui atividades aeróbicas como dança e caminhada, bem como exercícios recreativos. No 

segundo momento dessas atividades, realizam-se as rodas de diálogo e rodas terapêuticas, 

atividades de relaxamento, orientações sobre temas específicos como saúde bucal, direito do 

idoso, alimentação saudável, benefícios da atividade física, orientação postural. Os locais a 

serem utilizados incluem vias públicas, praças, equipamentos sociais. RESULTADO: O 

trabalho teve boa receptividade pelos profissionais da Estratégia de Saúde da Família e está 

promovendo uma melhoria na qualidade de vida dos idosos participantes. CONCLUSÃO: 

Observou-se no diagnóstico de saúde, bairros Piçarreira e Satélite, a necessidade de 

práticas/atividades físicas entre os idosos, adequada ao perfil do grupo, verificando 

considerável melhora na qualidade de vida, a partir das atividades realizadas. 
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INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCVs) são as principais causas de 

morbimortalidade no mundo, com destaque para o infarto agudo do miocárdio (IAM) e o 

acidente vascular cerebral (AVC) que resultam de aterosclerose coronária e cerebral.  Apesar 

do avanço terapêutico possui um alto impacto em termos de hospitalizações e mortalidade. 

Seu crescimento acelerado em países em desenvolvimento representa uma das questões 

públicas mais relevantes na atualidade. OBJETIVO: Analisar a mortalidade por doenças do 

aparelho circulatório no período de 2001 a 2010 no município de Teresina-PI. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva de serie histórica da mortalidade por 

doenças do aparelho circulatório da população residente em Teresina – PI. Os dados foram 

obtidos através da base de dados do DATASUS e IBGE no período de 2001-2010. Para o 

propósito do estudo foi utilizada a classificação internacional de doenças (CID-10) de I01.0 a 

I99 para definir as principais DCVs. Os dados foram apresentados em planilhas com 

coeficiente de mortalidade por grupos de causas (doenças cardiovasculares, neoplasias, causas 

externas, doenças respiratórias e doenças infecto-parasitárias), coeficiente de mortalidade das 

DCVs por sexo e faixa etária e por grupos de doenças cardiovasculares. Os dados foram 

organizados em tabelas e gráficos por meio do programa Microsoft Excel. RESULTADOS: 

Os dados mostraram que as DCVs continuam sendo a principal causa de mortalidade no 

município de Teresina, chegando ao coeficiente de mortalidade de 162/100.000 seguido das 

doenças neoplásicas, causas externas, doenças respiratórias (39,78/100.000) e doenças 

infecciosas e parasitárias no ano de 2010. Os dados de mortalidade por DCVs mostraram que 

na ultima década (2001-2009) a principal causa de óbito foram as patologias 

cerebrovasculares, isquêmicas e hipertensivas, com mortalidade proporcional de 36,9%, 

22,3% e 17%, respectivamente. Ressalta-se que houve diferença entre os coeficientes de 

mortalidade por sexo. CONCLUSÃO: As DCVs continuam como primeira causa de 

mortalidade no município de Teresina, contudo não houve aumento significativo na última 

década provavelmente em decorrência da melhora das políticas de saúde pública com medidas 

preventivas e de promoção da saúde na atenção primária e do avanço terapêutico do 

tratamento.  
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TERAPIA NUTRICIONAL NA OSTEOPOROSE: UMA REVISÃO 

 

Antonia Edlayne da Silva Gomes¹, Maria das Graças Vieira Ciarlini¹, Barbara Raveena Diniz 

Bergamini¹, Izabelle Silva de Araujo¹, Alanne dos Santos Mota¹, Ines Maria Correia Brito 

Machado¹, Macela Oliveira de Souza¹ Veruska da Silva Pinto¹, Janayna Santos 

Moura¹,Julianne Santos Sousa¹ 

 

 1 – Faculdade Piauiense – FAP, Parnaiba, PI. 

 

e-mail: didizinha_phb@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: Por ser uma patologia silenciosa que pode progredir sem detecção por 

décadas, a osteoporose afeta milhões de pessoas e está se tornando um dos maiores problemas 

de saúde pública. Assim, a osteoporose atinge tanto homens como mulheres e tem um 

impacto comparável, se não maior, aos mais importantes problemas de saúde, como as 

doenças cardiovasculares e o câncer. OBJETIVO: O objetivo deste artigo é apresentar uma 

breve revisão da literatura sobre a terapia nutricional instituída na osteoporose. MATERIAIS 

E MÉTODOS: Trata-se de um estudo de revisão de literatura, onde foram identificados e 

analisados 10 trabalhos, sendo o recorte temporal compreendido entre os anos de 1997 e 

2008. Foram utilizados artigos disponíveis no banco de dados SciElo (Scientifc Eletronic 

Library Online)  e Google Acadêmico. Foram selecionados os trabalhos que abordaram os 

principais aspectos relacionados a terapia nutricional no tratamento da osteoporose. 

RESULTADOS: Os dados obtidos mostraram que a prevenção da osteoporose é baseada na 

manutenção da massa óssea pela dieta, exercício, uso apropriado da terapêutica de reposição 

hormonal e eliminação de fatores de risco, como o fumo e certos medicamentos, e que a 

terapia nutricional adjuvante ao tratamento, é um dos fatores mais importantes no 

desenvolvimento e manutenção da massa óssea e na prevenção e tratamento da osteoporose, 

garantindo uma melhor qualidade de vida. CONCLUSÃO: Novas pesquisas estão surgindo 

no sentido de verificar a relação entre a terapia nutricional e a osteoporose. Esse e outros 

estudos são necessários a fim de que a relação entre terapia nutricional e saúde óssea possa ser 

realmente comprovada e melhor compreendida.  
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INTRODUÇÃO: A territorialização é um dos pressupostos básicos de trabalho na Estratégia 

Saúde da Família (ESF). Essa tarefa tem por intuito adquirir a demarcação de limites das 

áreas de atuação dos serviços, de reconhecer o ambiente, a população e a dinâmica social 

existentes e de estabelecer relações horizontais com outros serviços adjacentes e verticais. 

Neste contexto, foi inserido em abril de 2011, no território Vila União (Sobral-CE), uma 

equipe multiprofissional denominada PET-Saúde/Saúde da Família, composta por acadêmicos 

(monitores) e profissionais (preceptores) das categorias de Educação Física, Enfermagem, 

Medicina e Odontologia. A pretensão deste programa é permitir vivência e amadurecimento 

das práticas dessas categorias na ESF, de forma interdisciplinar, tendo como foco principal a 

promoção da saúde. Assim, o exercício de reconhecimento do território se faz fundamental, já 

que possibilita um planejamento em saúde de acordo com a realidade local. OBJETIVO: 

Descrever o processo de territorialização, na Vila União realizado pelos monitores do PET-

Saúde/Saúde da Família. MATERIAL E MÉTODOS: O estudo é do tipo descritivo com 

abordagem qualitativa. Para obter as informações, no período de abril e maio (2011), foi 

tomado como referência um relatório já existente no território, construído pela Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família, com perspectiva de colher os dados históricos do 

bairro e direcionar de forma mais objetiva este processo. Foram utilizados, então, três 

instrumentos: o primeiro para reconhecer o próprio serviço de saúde, sua dinâmica, rotinas e 

equipe; o segundo, fazia referências aos equipamentos sociais e, por fim, um que identificava 

os grupos comunitários. Assim, os monitores e preceptores foram divididos em 4 grupos, 

ocorrendo ao final do processo uma oficina para compartilhamento dos instrumentos e das 

impressões dos atores sobre o processo. RESULTADOS: Através desse processo, foi 

possível atualizar o relatório prévio de Territorialização, reconhecer o território e desenvolver 

um vínculo entre o grupo com os profissinais do serviço e a população, além de identificar os 

pontos chaves que precisam ser potencializados nas práticas de promoção da saúde, 

subsidiando o planejamento. CONCLUSÃO: Foi identificado, pelo grupo, que o processo de 

territorialização é fundamental para o trabalho na ESF e que não se resume a uma prática 

isolada no início de inserção no território, mas sim uma prática constante, considerando este 

território um ambiente vivo e dinâmico. 
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INTRODUÇÃO: A Saúde Ambiental se constitui de práticas de proteção à saúde frente aos 

condicionantes que afetam, direta e indiretamente, a qualidade de vida da população e sua 

relação com o meio ambiente. Com este propósito a Prefeitura de Reriutaba/CE desenvolve o 

Projeto Agentes do Meio Ambiente (AMA). Alunos da rede púbica realizam ações junto à 

comunidade de sensibilização e promoção da saúde. OBJETIVO: Identificar as atividades 

feitas dos alunos integrantes do Projeto Agentes do Meio Ambiente. MATERIAL E 

MÉTODOS: As ações iniciaram em março de 2010 no Município de Reriutaba/CE, com a 

aprovação da lei complementar que cria os Agentes, por intermédio dos acadêmicos da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de 

Meio Ambiente e Turismo de Reriutaba. Houve a seleção dos Agentes em duas escolas, 

capacitação, acompanhamento e avaliação das atividades, que se constitui de visitas 

domiciliares, mutirões, palestras, reuniões e oficinas nas escolas, bairros e associações dos 

moradores para discutir as ações da coleta seletiva, por meio de campanhas educativas e 

seminários voltados à educação ambiental. RESULTADOS: Tem-se hoje, a implantação da 

coleta seletiva em duas escolas e centros comerciais. Criação da fábrica de vassouras 

ecológicas. As garrafas PET‟s são recolhidas e encaminhadas à fábrica para produção de 

vassouras. O material da coleta é armazenado e vendido, o dinheiro é entregue às escolas. 

Observou-se um envolvimento das escolas e dos comerciantes com as ações, diminuição da 

produção de resíduos nas escolas e comércios, e uma maior limpeza no meio escolar, seu 

entorno e centro da cidade, onde fica a maioria dos comércios, refletindo o cuidado dos 

moradores com o ambiente. CONCLUSÕES: O trabalho dos Agentes se caracteriza como 

uma ação fundamental para a mudança de hábitos, em que se percebeu um cuidado da 

comunidade com o meio ambiente, contribuindo na melhoria da qualidade de vida e saúde 

ambiental do município. 
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TRASMISSÃO VERTICAL DA SÍFILIS: PERCEPÇÃO DAS MULHERES QUE 

ADQUIRIRAM SÍFILIS NA GESTAÇÃO 
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INTRODUÇÃO: A Sífilis é uma infecção sistêmica de evolução crônica que representa um 

dos mais frequentes problemas de saúde pública em todo o mundo, podendo ser transmitida 

para embrião por via transplacentária em qualquer fase gestacional ou estágio da doença 

materna. Em 2003 observou-se uma mortalidade de 2,7 óbitos por 100 mil, em menores de 1 

ano, demonstrando um insuficiente controle do agravo em todo o território nacional. Estimou-

se uma prevalência em gestantes de 1,6% da infecção, em 2004, representando cerca de 50 

mil parturientes com sífilis ativa e estimativa de 15 mil crianças nascendo com sífilis 

congênita para aquele ano. Comprovou-se, ainda, que mais de 70% das mães de bebês 

notificados como casos de Sífilis Congênita frequentaram o pré-natal e por diferentes 

motivos, entretanto, foram perdidas as oportunidades do diagnóstico e tratamento adequado 

dessas mulheres enquanto gestantes. OBJETIVO: Analisar o conhecimento das mulheres que 

tiveram sífilis na gestação em relação a essa doença e as suas conseqüências. 

METODOLOGIA: Trata-se de estudo exploratório-descritivo com abordagem qualitativa. 

Utilizou-se a análise do discurso do sujeito coletivo, a partir de questionamentos sobre: 

transmissão, sinais e sintomas, prevenção, tratamento e transmissão vertical da sífilis. A 

coleta de informações foi realizada por meio de entrevistas gravadas mediante assinatura dos 

termos de consentimentos livre e esclarecido. Foi realizado nos meses de setembro a 

novembro de 2009, no município de Sobral, Ceará com quatro mulheres que tiveram sífilis na 

gestação. RESULTADOS: A partir das análises das entrevistas  emergiram sete categorias: 

Conceito de Sífilis na visão das mães; Sintomas da doença, Transmissão vertical, A saúde do 

bebê, Informações recebidas durante o pré-natal, Prevenção e tratamento e Risco de 

reinfecção. CONCLUSÃO: Foi possível verificar que apesar de todas as mulheres terem 

realizado pré-natal e relatarem ter recebido informações sobre a doença, quando interrogadas 

sobre as características da infecção, não souberam responder. Nota-se, portanto a importância 

de se realizar diagnósticos referentes às estratégias utilizadas pelas unidades de saúde a fim de 

identificar se, essas, tem se mostrado eficazes e para que sirvam como subsídios para 

elaboração de novas estratégias direcionadas ao perfil da comunidade possibilitando a 

prevenção e o controle das da doença. 
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TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO E SUA APLICAÇÃO EM 

SAÚDE PÚBLICA 

 

Andressa Wanessa Gomes Galeno¹, Ana Letícia Aragão Araripe², Alba Maria Madeira de 

Sousa Sales Silva¹, Jhonnathas Dantas dos Santos¹, Juliana Bastos de Lima¹, Lana Maria 

Miranda Ribeiro¹, Lizanna Alves Lima¹, Pedro Henrique Aguiar de Oliveira¹, Sanarla Bezerra 

dos Santos¹, Virgínia Barcelos Ruas¹.  

1-Acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, Parnaíba, 
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INTRODUÇÃO: Em muitos países, inclusive no Brasil, a Odontologia tradicional 

estritamente curativista não consegue estabelecer melhores índices de Saúde Bucal, pois além 

da prevalência elevada de cárie dentária encontram-se as barreiras econômicas. O Tratamento 

Restaurador Atraumático (ART - Atraumatic Restorative Treatment) foi proposto como uma 

nova abordagem para o tratamento da cárie, visando atender as populações carentes 

desprovidas de energia elétrica e reduzir custos, visto que sua aplicação requer apenas instru-

mentos manuais, dispõe do cimento de ionômero de vidro (CIV) como material restaurador 

adesivo, e a anestesia local é raramente necessária. Assim, a técnica se caracteriza pela 

praticidade, baixo custo, conforto oferecido ao paciente e por permitir uma terapia pouco 

invasiva. Apresenta além do aspecto curativista, as vantagens da preocupação voltada para a 

educação, motivação dos pacientes e promoção de saúde. OBJETIVO: Dessa forma, o 

objetivo deste estudo foi discorrer sobre o Tratamento Restaurador Atraumático como 

estratégia de controle da cárie pelo sistema de saúde pública. MATERIAL E MÉTODOS: A 

pesquisa foi realizada por meio da revisão da literatura que reporta e avalia o conhecimento 

produzido em pesquisas prévias, em bases de dados gerais e específicas de saúde. 

RESULTADOS: Pôde-se perceber que as restaurações atraumáticas apontam para um 

desempenho clínico satisfatório e semelhante àquelas restaurações realizadas com 

procedimentos restauradores convencionais. Além disso, a técnica apresenta uma boa 

aceitação por parte das comunidades assistidas e um conhecimento razoável entre os 

profissionais, como também satisfatória relação custo/benefício. CONCLUSÃO: Esse 

tratamento consiste em uma alternativa viável na promoção da saúde quando comparado a 

qualquer técnica restauradora convencional. 
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UM RESGATE DA HISTÓRIA DA REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA ATÉ 

OS DIAS ATUAIS 

 

Iolanda Letícia de Moura¹. Danieli Maria Matias Coêlho² 

                        

1 Centro de Ensino Unificado de Teresina – CEUT, Teresina, PI 

2 Universidade Federal do Piauí – UFPI, Teresina, PI 

e-mail: iolandaleticia_15@hotmail.com  

INTRODUÇÃO: A reforma psiquiátrica no Brasil é um movimento histórico de caráter 

político, social e econômico influenciado pela ideologia de grupos dominantes. A práxis da 

reforma psiquiátrica faz parte do cotidiano de um bom número de profissionais de saúde 

mental. Tem como uma das vertentes principais a desinstitucionalização com conseqüente 

desconstrução do manicômio e dos paradigmas que o sustentam. A substituição progressiva 

dos manicômios por outras práticas terapêuticas e a cidadania do doente mental vêm sendo 

objeto de discussão não só entre os profissionais de saúde, mas também em toda a sociedade. 

OBJETIVOS: Buscar a história da reforma psiquiátrica em sua totalidade fazendo uma 

reflexão sobre a mesma a partir das práticas que vêm tentando consolidá-la, ressaltando 

questões e impasses atuais. METODOLOGIA: O estudo realizado trata de uma revisão de 

literatura com abordagem reflexiva, cuja coleta de dados baseou-se em artigos encontrados 

pelas bases de dados do Scielo e Bireme com os seguintes descritores a serem pesquisados: 

saúde mental, enfermagem psiquiátrica e enfermagem. As normas do trabalho seguem de 

acordo com a ABNT. RESULTADOS: A reforma psiquiátrica, hoje, é discutida como parte 

das políticas de saúde, principalmente no âmbito dos governos municipais. Na esfera federal, 

o Projeto de Lei 3.657, de 1989, depois de aprovado na Câmara dos Deputados em 1991, 

tramitou no Senado, e só em janeiro de 1999, foi aprovado um projeto substitutivo. A matéria 

deverá voltar à Câmara para aprovação final. A versão atual dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos psíquicos e redireciona o modelo assistencial de 

saúde mental. CONCLUSÃO: A Reforma na Psiquiatria ainda está em pleno processo no 

Brasil e exige mudanças socioculturais profundas e de longo prazo. É tempo de identificarmos 

as tentativas já efetivados seus sucessos e fracassos. Conhecendo nossa história, podemos 

traçar novos rumos, que afirmem os direitos e o respeito ao portador de distúrbios e 

sofrimento mental. Construir um modelo assistencial adequado envolve um resgate crítico que 

nos compromete com a pesquisa em história social e das instituições. 
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USO INDISCRIMINADO DE FOLHAS DE EUCALIPTUS CITRIODORA HOOK 

COMO INALANTE MEDICINAL PELA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM 

PARNAÍBA PI . 
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INTRODUÇÃO: Na cultura local, o uso de inalações a partir de plantas medicinais é pratica 

comum em vários bairros de Parnaíba. Observa-se que na sua maioria, folhas, cascas e raízes 

são utilizadas com fins curativos sem nenhuma comprovação científica no que tange a 

terapêutica escolhida. Existem mais de 700 mil espécies de Eucaliptus  em todo mundo, onde 

o clima influencia a composição química do óleo essencial que é muito variada. De acordo 

com a farmacopéia brasileira, a espécie Eucaliptus globulus Labil, possui mais de 50% de 

eucaliptol (1,8-cineol) no óleo essencial oriundo de suas folhas que são trituradas e aquecidas 

com água ele é liberado provocando seu efeito balsâmico em casos de infecções respiratórias 

através da inalação. O Grande problema é que esta espécie não se adaptou ao clima da região 

nordeste, predominando em larga escala a  Eucaliptus citriodora Hook, cuja composição 

química de seu óleo essencial é rica em citronelal, uma substancia com atividade 

antimicrobiana e antifúngica, diferente da espécie oficial. O hábito da coleta das folhas desta 

espécie no nordeste brasileiro é muito freqüente, sendo vendidas em mercados e feiras livres 

locais, provocando assim uma disseminação do uso irracional da inalação destas folhas, 

devido esta, ser a espécie mais encontrada. Objetiva este trabalho, esclarecer o uso indevido 

da espécie Eucaliptus citriodora Hook e propor uma solução racional para que este hábito 

incluso na cultura nordestina traga reais benefícios para a população. METODOLOGIA: 

Através de questionários semi estruturados procurou-se identificar rezadores e vendedores, 

visitando feiras livres e centros de acolhimentos na cidade, bem como as formas de obtenção 

das folhas, o armazenamento nas bancas e sua utilização pela população. Assim, foram feitas 

diversas coletas de material, nas feiras do município. Num terceiro momento, procurou-se 

identificar as reações adversas ocorridas, quando estas pessoas faziam uso do inalante à base 

destas folhas e a sua interação com outros medicamentos. Resultados obtidos/ conclusões: 

Em muitos relatos observamos que as folhas eram coletadas de forma inadequada, 

desidratadas pela ação de luz direta e armazenadas sem nenhum cuidado que requer uma 

planta medicinal. Irritações das mucosas, inflamações, exacerbação de crises alérgicas, 

estimulo de tosse não produtiva e interações medicamentosas com outros fármacos, foram 

sintomas observados, quando se fazia a inalação com as referidas folhas. Uma alternativa 

proposta para resolver este problema seria o estimulo do cultivo da espécie Eucaliptus 

tereticornis Smith cuja composição química do seu óleo essencial é semelhante a do 

Eucaliptus globulus Labil. Em substituição ao Eucaliptus citriodora Hook.  
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VIDAS MARCADAS: ABUSO E VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A FIGURA 

FEMININA NO MUNICÍPIO DE PICOS, PIAUÍ, BRASIL 
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INTRODUÇÃO: A violência sexual se manifesta de diferentes formas e com diferentes 

graus de severidade caracterizando-se como um conjunto de atos isolados ou em cadeia que 

em algumas vezes fatalmente culminam em relação sexual fisicamente forçada, ou sob forma 

de coação. Freqüentemente as investidas são realizadas contra crianças abaixo de 14 anos, o 

que indica estupro de vulnerável, ou contra mulheres adultas, definindo o estupro consumado 

ou a tentativa de estupro. Em todas essas situações o abusador/estuprador praticante do crime 

se personifica como alguém que faz parte da rede social e/ou familiar das vítimas. 

OBJETIVOS: Esta pesquisa almejou avaliar dados estatísticos dos crimes sexuais 

efetivamente denunciados contra mulheres no município de Picos - PI. MATERIAL E 

MÉTODOS: Utilizou-se pesquisa exploratória e descritiva. As informações necessárias para 

o desdobramento da pesquisa foram coletadas a partir da análise dos dados estatísticos 

gerados no período de julho de 2009 a dezembro de 2010, obtidos na Delegacia Especializada 

de Assistência a Mulher de Picos, além da revisão de artigos abordando a temática aqui 

relacionada. RESULTADOS: A apreciação dos dados acusou um total de 185 crimes 

efetivamente denunciados pelas vítimas onde, (9,18%) se caracterizaram por estupro de 

vulnerável, (3,78%) por estupro consumado em mulheres maiores de 18 anos e (1,08%) dos 

crimes classificados como de tentativa de estupro. Felizmente não houve nenhum registro de 

homicídio relacionado a crimes sexuais no período mencionado. CONCLUSÕES: Sabe-se 

que as conseqüências da violência sexual contra a mulher não se restringem apenas ás 

mazelas físicas, mas também deixam marcas inesquecíveis no psicológico das pessoas que 

passam por tamanha feridade, principalmente quando as vitimas são crianças indefesas. 

Infelizmente muitas vítimas relutam em não denunciar a violência por qual passaram visto 

que em muitos casos as mesmas dependem diretamente dos agressores ou são coagidas ao 

medo. Os esforços de diferentes setores da sociedade para solucionar o problema se 

configuram por meio de projetos de prevenção/repressão que envolvem mudanças profundas 

de hábitos, troca de valores e solidariedade. O que mais se pede é para que as vítimas nunca 

se calem frente a este tipo de problema e que busquem sempre o apoio e a ajuda de pessoas 

habilitadas para acabar com este mal que assola a sociedade. 
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VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTES GRÁVIDAS: UMA REVISÃO 

BIBILIOGRÁFICA 

 

Thatiana Araújo Maranhão
1
, Laís Norberta Bezerra de Moura

1
, Arnaldo Alvarenga Peres 

Júnior
1
, Lidiane de Morais Evangelista

1
, Daniele Rodrigues Carvalho Caldas

1
, Fabiane 

Araújo Sampaio
1
, Juliana Santos Oliveira

1
, Simone da Silva Freitas

1
, Naiza Arcângela Ribeiro 

de Sá
1
, Claudete Ferreira de Souza Monteiro

1 

 

1- Universidade Federal do Piauí – UFPI, Teresina, PI 

 

E-mail: thatymaranhao@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO: As reações da família diante da adolescente grávida tendem a ser 

contraditórias com a sobreposição de sentimentos de desespero, alegria, abandono e aceitação 

do “inevitável”. Quando não há a aceitação da gravidez pelos indivíduos que convivem com a 

jovem torna-se comum a violência intrafamiliar, não só de caráter físico mas também de 

caráter sexual, psicológico, social e emocional podendo levar ao abandono ou à imposição do 

abortamento. Tal problema exige intervenções imediatas, visto que as agressões durante a 

gravidez constituem-se séria ameaça com conseqüências que comprometem a qualidade de 

vida tanto da mãe como do bebê, sendo importante fator associado à morbimortalidade dessa 

população. OBJETIVOS: Analisar o contexto da violência praticada contra adolescentes 

grávidas através de uma revisão da literatura. MÉTODOS: Para esta revisão as buscas foram 

realizadas utilizando-se os descritores “violência” e “gravidez na adolescência” nas bases de 

dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) cuja abrangência temporal deu-se entre os anos 

1998 e 2010. Após refinamento detalhado, foram selecionados doze artigos pertencentes às 

bases de dados ADOLEC, MEDLINE e LILACS, sendo dez em língua inglesa e dois na 

língua portuguesa. RESULTADOS: Adolescentes são mais prováveis de vivenciar agressões 

durante a gravidez que as mulheres mais velhas. O perfil sociodemográfico das jovens 

abusadas evidenciou que a maioria é negra, solteira, está em desvantagem socioeconômica, 

possui baixa escolaridade e tendência a não planejar a gravidez. Os tipos mais predominantes 

de violência são as agressões físicas, seguido dos abusos psicológicos e sexuais. Os principais 

indivíduos perpetradores foram o parceiro ou ex-parceiro, os pais, amigos e pessoas 

desconhecidas. As principais conseqüências das agressões identificadas foram: abuso de 

álcool e drogas, isolamento social, falta de moradia, prática do aborto, doenças gineco-

obstétricas e bebês com baixo peso. CONCLUSÕES: Faz-se necessário o empenho dos 

profissionais de saúde durante abordagem às famílias, para que possam atuar em suas áreas 

com um olhar mais apurado quanto a este problema, contribuindo não só para o aumento das 

notificações e redução dos índices desse agravo social, mas também para que estes possam 

adquirir maior sensibilidade para aconselhar e tratar as vítimas de violência e seus bebês. 
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VISITA DOMICILIAR FISIOTERAPÊUTICA SISTEMATIZADA: PROPOSTA DE 

REORIENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA 
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INTRODUÇÃO: O fisioterapeuta vem adquirindo crescente importância nos serviços de 

atenção primária à saúde como é o caso da Estratégia Saúde da Família (ESF). Em seu 

processo de trabalho na Atenção Básica (AB) o Fisioterapeuta deve suprir a demanda da 

comunidade com uma prática integral perpassando pela educação em saúde, acolhimento 

atendimentos individuais, grupos operativos e realizando visitas domiciliares, quebrando o 

paradigma de ser uma profissão apenas reabilitadora. A Visita Domiciliar Sistematizada é 

constituída de etapas ordenadas buscando maior eficácia na resolutividade dos casos trazidos 

pelas equipes de saúde da família, baseada nas diretrizes para atuação na Atenção Básica, não 

representando apenas um momento de avaliação da família, mas representando a continuidade 

do cuidado. OBJETIVOS: Descrever a proposta metodológica da visita e assistência 

domiciliar fisioterapêutica sistematizada. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se do relato 

descritivo do trabalho de elaboração da sistematização de visitas domiciliares, realizado pelas 

residentes da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade (RMSFC) que 

atuam no território Satélite, em Teresina-PI, em conjunto com três equipes de saúde da 

família, realizado de janeiro a junho de 2011. RESULTADOS: Os casos selecionados, de 

acordo com critérios pré-estabelecidos, para serem trabalhos de maneira sistemática passam 

então pelas etapas seguintes: 1) Levantamento do histórico de saúde junto à equipe da ESF; 2) 

Visita de avaliação inicial com a presença do agente comunitário de saúde e/ou demais 

membros da equipe ESF responsável pela família. 2) Discussão de caso com tutores, 

preceptores e residentes; 3) Discussão de caso com ESF; 4) Construção do Projeto 

Terapêutico Singular (PTS); 5) Apresentação e discussão do PTS junto com o usuário e sua 

família. A garantia da continuidade do cuidado se dá através da construção de um cronograma 

de visitas sistematizadas para acompanhamento da família, na qual são mais frequentes 

inicialmente, com orientações e capacitação feitas ao cuidador/usuário, e posteriormente para 

avaliação da eficácia da intervenção e verificação da necessidade de mudanças no plano de 

ação inicial com intuito de otimizar a assistência. CONCLUSÃO: A execução de visitas 

fisioterapêuticas domiciliares sistematizadas tem demonstrado beneficiar usuários e 

familiares, sobretudo acamados e idosos com dificuldade de locomoção, além de aproximar 

Unidade de Saúde e população, assegurando a continuidade do cuidado e maior resolutividade 

dos casos. 
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INTRODUÇÃO: A visita puerperal é uma das mais aplicadas pelas equipes 

multiprofissionais da Estratégia Saúde da Família e tem como finalidades orientar sobre as 

mudanças no puerpério, amamentação, planejamento familiar, realização de exames, 

imunização, cuidados de higiene, lóquiação, alimentação, entre outros aspectos. O Ministério 

da Saúde (MS) preconiza condutas estabelecidas para esta atividade, porém na prática dos 

serviços muitas deixam de ser realizadas. OBJETIVOS: Relatar a experiência do 

acompanhamento de uma visita domiciliar puerperal realizada por uma equipe de Saúde da 

Família comparando as ações efetuadas com o que é preconizado pelo MS. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo na modalidade relato de experiência, 

realizado durante acompanhamento de duas visitas puerperais de uma equipe de uma Unidade 

Básica de Saúde de Fortaleza-Ce durante o estágio curricular da disciplina de Saúde da 

Mulher. O relato é embasado em observações realizadas durante a visita, tendo-se utilizado 

como instrumento de levantamento de dados formulário específico apontando ações da 

atividade. RESULTADOS: Percebeu-se que os profissionais não seguiram todas as 

recomendações contidas no Manual de Pré-Natal e Puerpério durante as visitas puerperais, 

sendo observado que o período das visitas não se deu como preconizado, ocorrendo apenas 

com um mês de puerpério, às vezes por conta da demanda ou pela falta de diálogo entre 

agentes comunitários (responsáveis pelo agendamento das visitas) e demais profissionais. 

Observou-se que a visita puerperal teve sua finalidade deturpada, pois é notória a maior 

preocupação com o filho do que com a mãe e a família.  Apontou-se como deficiências 

também a omissão de orientações que, mesmo para puérperas que tiveram acompanhamento 

pré-natal, funcionariam como reforço ao auto-cuidado e aos cuidados com a criança. 

CONCLUSÃO: Deficiências como a grande demanda, a escassez de recursos e os 

desencontros entre os diferentes profissionais, são apontados como causas no atraso das 

visitas, porém não devem ser entendidos como barreiras intransponíveis, devendo a equipe 

sanar, ao menos, os impasses oriundos da relação entre os diferentes profissionais. 

Relacionado à preocupação restrita ao filho, enfatiza-se a recomendação do MS que especifica 

ações que visem o bem-estar do binômio mãe-filho e também da família, o que denota que 

estes também devem receber atenção dos profissionais.  
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INTRODUÇÃO: O aumento das taxas de obesidade e sobrepeso que ocorrem em 

adultos encontra-se proporcionalmente mais elevado nas famílias de baixa renda. O 

impacto é maior ainda na população adulta feminina, especialmente aquelas com 

menores percentuais de renda. Essa realidade foi percebida em Sobral–CE, através de 

dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional referente às beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (PBF).OBJETIVO:Esse estudo tem por objetivo descrever a 

experiência da vivência de estudantes de enfermagem em uma pesquisa com mulheres 

beneficiarias do PBF de Sobral-CE. MATERIAL E MÉTODOS: Este trabalho é um 

relato de experiência tendo como instrumento os diários de campo construídos pelos 

estudantes no decorrer da pesquisa no município de Sobral-CE, contemplando doze 

Centros de Saúde da Família (CSF) dos distritos e catorze da sede no período de 

novembro de 2010 a maio de 2011. RESULTADOS: Inicialmente, os estudantes em 

articulação com os gerentes dos CSF e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

realizaram a coleta de dados através de visita domiciliar e uso de formulários. A partir 

das análises dos diários de campo foi identificado o protagonismo dos ACS nos 

cuidados com as famílias do PBF, bem como a diversidade socioeconômica, cultural e 

de problemas sanitários dos territórios. As diversas condições de vida proporcionaram 

diferentes abordagens domiciliares desencadeando um aprendizado significativo quanto 

a saúde coletiva. Durante as visitas se pode realizar orientações sobre práticas corporais 

e alimentação saudável. Foi constatado resistência por parte dos ACS devido ao risco da 

perda do beneficio pelas mulheres, que também se sentiam inseguras pelo mesmo, além 

disso,algumas mulheres recusaram participar devido ao medo de seus companheiros 

descobrirem o beneficio e o utilizarem de forma inapropriada.CONCLUSÃO: Essa 

vivência contribuiu significativamente na formação acadêmica em enfermagem, 

possibilitando ampliar seus conhecimentos e experiência sobre a realidade vivida pela 

população beneficiada pelo Bolsa Família, principalmente as mulheres, proporcionando 

aos estudantes um olhar crítico à saúde pública. 
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