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*Ressalva*: O conteúdo dos resumos é de inteira responsabilidade dos autores e não foi editado, salvo 
modificações necessárias para o enquadramento no formato do documento. 

 

 
APRESENTAÇÃO 
 
A Comissão Organizadora, na pessoa do Dr. José Ivo dos Santos Pedrosa, 
presidente deste evento, tem a honra e o prazer de convidá-los a participar do II 
Congresso Piauiense de Saúde Pública (COPISP), que será realizado no período de 
28 a 31 de Agosto, no Centro de Convenções SESC Praia, localizado em Luís 
Correia, litoral do estado do Piauí, a 338 km de Teresina. Sua estrutura 
proporcionará conforto, lazer e entretenimento aos participantes, uma vez que o 
complexo está inserido em uma área que abrange diversos atrativos turísticos, 
destacando-se praias de águas calmas e límpidas, eleitas pelos praticantes de 
esportes de vela, como kitesurf. 
  
Contaremos em 2012, com nomes expressivos no âmbito da Saúde Pública 
nacional, que debaterão e refletirão a cerca do tema central do congresso “Os 
Desafios da Saúde Pública Contemporânea”, envolvendo, assim, os 
representantes da universidade, da gestão, os trabalhadores da saúde, usuários dos 
serviços públicos de saúde, enfim todos os cidadãos responsáveis pela 
consolidação e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
  
O II Congresso Piauiense de Saúde Pública tem-se mostrado um importante espaço 
para a exposição de trabalhos científicos, palestras, cursos e debates, tanto de 
cunho puramente acadêmico e científico quanto social. 
  
Portanto não perca essa oportunidade única para agregar conhecimento e se tornar 
um profissional mais qualificado e destacado no mercado de trabalho. 
  
Sejam Bem vindos ao Litoral Piauiense, 
  

 

José Ivo dos Santos Pedrosa 
Presidente do II Congresso Piauiense de Saúde Pública 
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A TERRITORIALIZAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
E COMUNIDADE NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE DO POTI VELHO, TERESINA-PI. 
 
INTRODUÇÃO:A territorialização ? importante ferramenta de planejamento das ações de 
atenção primária ? possibilita o conhecimento das condições de vida e da situação de saúde de 
uma população. Com o auxílio dessa técnica, torna-se possível enxergar as especificidades de 
uma comunidade e adequar as práticas de saúde as mais distintas singularidades. Nesse 
contexto se insere o planejamento das ações de saúde, que será norteado por informações 
coletadas durante a vivência da territorialização, para que estejam em consonância com a 
realidade de cada local. Assim, este trabalho objetiva pontuar a importância da 
territorialização como etapa inicial do planejamento em saúde das atividades que serão 
realizadas na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde Poti Velho, Teresina-PI. 
MATERIAIS E MÉTODOS:Como metodologia, inicialmente elaborou-se um roteiro 
norteador para a coleta de dados na comunidade. Em seguida, ocorreu a inserção no território 
das 05 (cinco) Residentes da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 
Comunidade da Universidade Estadual do Piauí, a fim de possibilitar: o conhecimento da 
rotina e dinâmicas das Equipes de Saúde da Família; a identificação das necessidades e 
vulnerabilidades da população adscrita; a definição do perfil geográfico-epidemiológico da 
região e o reconhecimento dos recursos disponíveis. A coleta dessas informações foi realizada 
através de pesquisa direta com os Agentes Comunitários de Saúde da UBS, em um período de 
2 meses. Após sistematização e análise das informações coletadas, foi elaborado um plano de 
atuação para as principais problemáticas referidas, que envolveu na sua elaboração a equipe 
da estratégia de saúde da família e residentes, com estratégias, objetivos e metas. Os referidos 
momentos de planejamento foram orientados por uma matriz de planejamento participativo, e 
compreenderam etapas, entre outras, de: ?tempestades de ideias?, de aglutinação das ideias 
similares, da definição das atividades, dos atores envolvidos e dos prazos 
necessários.RESULTADOS E DISCUSSÃO:A vivência no território possibilitou a 
identificação de aspectos da situação de saúde da população estudada e seus determinantes. 
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Assim, observou-se elevado número de casos de hipertensão, de diabetes, do uso abusivo de 
álcool e outras drogas e ainda, de outras questões relacionadas à saúde mental, e propôs-se 
atividades de prevenção e promoção de saúde, especialmente, dessas temáticas. Ainda, a 
partir do reconhecimento dos idosos como faixa etária predominante, pode-se traçar ações que 
contemplem essa parcela da população. Também estabeleceu-se contatos com potenciais 
parceiros e identificou-se locais com infraestrutura adequada para a realização das 
atividades.CONCLUSÃO:Assim, os conhecimentos adquiridos na territorialização, 
proporcionou às residentes um olhar diferenciado da comunidade, o que resultou na 
proposição de ações específicas para as principais necessidades da população. Dessa forma, a 
territorialização se mostrou fundamental para orientar o planejamento das ações de saúde.  
 
 
AUTORES: ELCE DE SEIXAS NASCIMENTO, MARIA POLIANA FERREIRA CASTELO BRANCO, 
ANA KARINE FIGUEIREDO MOREIRA, FUAD AHMAD HAZIME TEMA.  

 
PROJETO LIAN GONG: UMA ESTRATÉGIA DE AÇÃO EM SAÚDE ? RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO:Estratégias de promoção e proteção da saúde têm privilegiado ações sobre 
os fatores de riscos priorizando o aconselhamento individual, que é pouco eficaz porque não 
levam em consideração os determinantes sociais. Estudos mostram que a saúde varia de 
acordo com a qualidade de vida dos indivíduos e que as experiências psicossociais subjetivas 
e terapias em grupo permitem o entendimento acerca das patologias e uma maior adesão do 
paciente ao tratamento. Por isso, este projeto investigou as características e as representações 
subjetivas dos pacientes hipertensos, usuários de uma Unidade Saúde da Família (USF) do 
município de Parnaíba, Piauí, a partir de uma proposta de intervenção em 
grupo.MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa foi definida com base no estudo do tipo 
qualitativo. O relato de experiência constituiu a etapa final do projeto aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí (0209.0.045.000-11), que envolveu 45 
hipertensos, independente do sexo, com idade entre 45 a 70 anos. Foram incluídos aqueles 
acompanhados sistematicamente pela equipe de saúde da unidade e que participaram de, no 
mínimo, 75% das atividades propostas. Foram excluídos os que apresentavam complicações 
que incapacitavam para a execução do exercício corporal. O estudo foi desenvolvido em três 
etapas: definição do perfil sócio-populacional e nosológico; Estratificação do Risco 
Cardiovascular Global (RCG); intervenção com a prática do exercício Lian gong e 
orientações multiprofissionais. Para a coleta de dados foram utilizados cadastros da USF; 
avaliação amostral para definição do RCG; aplicação da ferramenta Grupo Focal (GF), com 
roteiro de questões abertas e depoimentos gravados e transcritos em software de transcrição 
de voz, para avaliação subjetiva inicial acerca da percepção do grupo sobre a doença e ao final 
para detectar as mudanças a partir da intervenção.RESULTADOS E DISCUSSÃO:O perfil 
da população e a estratificação do RCG estão de acordo com outros estudos em que há 
predominância de mulheres, com idade acima de 50 anos, baixa escolaridade e alto risco de 
desenvolver complicações cardiovasculares nos próximos 10 anos. Os discursos do GF1 
revelaram que o grupo tinha nível superficial de informações ou informações equivocadas 
acerca da doença. Nos discursos do GF2 percebeu-se uma melhora significativa dos sintomas 
físicos e psíquicos e o reconhecimento do apoio do grupo para esta mudança.CONCLUSÃO 
As medidas educativas por meio de atividades de grupo, com apoio multiprofissional e 
estratégias de motivação, mostrou-se eficaz, provocando discussões e posicionamentos dos 
participantes acerca da temática proposta e permitindo a compreensão das implicações das 
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representações sociais para a promoção de saúde. Dessa forma, é importante que os 
profissionais de saúde estejam sensibilizados para trabalhos que vivenciem uma abordagem 
de grupo, sendo o Lian gong uma importante estratégia coadjuvante ao controle da HAS na 
atenção primária à saúde. 
 
 

 

 

 
AUTORES: ELAINE MONTEIRO DA COSTA, ANA AMÉLIA GALAS PEDROSA, LIANA PEREIRA 
CRONEMBERGER, CRISTIANO MOURA DA COSTA. 

 
ANÁLISE DOS ATENDIMENTOS NOTIFICADOS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, 
SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS EM 2011, NO MUNICÍPIO TERESINA-PI 
 
INTRODUÇÃO:As causas externas configuram um problema de saúde pública no Brasil, causando 
forte impacto na morbimortalidade da população. Provocam agravos à saúde e demandam 
atendimentos nos serviços de saúde. Em 2001, o Ministério da Saúde implantou a Política Nacional de 
Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, objetivando ações de enfrentamento. A 
violência, especificamente, possui um instrumento importante de vigilância epidemiológica ? Ficha de 
notificação/investigação individual de violência doméstica, sexual e/ou outras violências (BRASIL, 
2011). Este estudo caracteriza as notificações compulsórias de violência no município de Teresina-PI, 
delineando os principais aspectos do seu perfil epidemiológico.MATERIAIS E MÉTODOS:Trata-
se de um estudo descritivo de análise dos atendimentos notificados por violência doméstica, sexual 
e/ou outras violências, realizado a partir do banco de dados (Sinan Net) referente ao ano de 2011, do 
município de Teresina-PI. As informações foram tabuladas e processadas no programa Epi_Info, 
versão 3.5.1 e a análise realizada por meio da distribuição de freqüências (características dos 
indivíduos vítimas, tipos de violência, meio de agressão utilizado, natureza da lesão, parte do corpo 
atingida, vínculo do agressor, evolução e outras particularidades).RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Em 2011, foram notificados 612 casos de violência em Teresina-PI. Do total, 54,1% 
das pessoas que buscaram atendimento eram do sexo feminino e 45,9% do sexo masculino, 58,5% da 
faixa etária de 0 a 19 anos, 34,3% de 20 a 59 anos, e 7,2% de 60 anos ou mais. A raça negra (preta + 
parda) representou 82% das pessoas atendidas, e quanto à escolaridade 40,3% eram do ensino 
fundamental. Em relação ao tipo, 52,6% dos casos corresponderam à violência física, 10% violência 
psicológica, 8,8% negligências, 5,9% violência sexual e 8,6% outros tipos (incluindo as tentativas e 
suicídios). Quanto ao meio de agressão, 21,8% foram por força corporal, 17,6% por envenenamento, 
16,1% por objeto perfurocortante e 25,2% foram por outros meios (60% Acidente de Trânsito e 25% 
Queda). Quanto à natureza da lesão, as maiores proporções foram corte/perfuração/laceração (29,3%) 
e intoxicação (18,4%), e as partes do corpo atingidas foram cabeça/face (21,4%) e múltiplos 
órgãos/regiões (32,2%).Relacionado ao agressor, destacam-se a mãe (31,9%) e a própria pessoa 
(20,1%) nas situações de violência notificadas. E em 20,4% dos casos, houve uso de bebida alcoólica 
pelos agressores. A residência é apontada como o principal local de ocorrência das violências 
(59,2%).CONCLUSÃO:O estudo descreve o perfil epidemiológico dos casos atendidos por 
violência doméstica, sexual e/ou outras violências, atendidas nos serviços de saúde de Teresina. A 
vigilância das causas externas possibilita uma aproximação à realidade destes agravos, dimensionando 
os atendimentos motivados por violências, a caracterização dos seus dados, permitindo ainda o 
planejamento e desenvolvimento de programas e ações específicas. 
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O ESTUDO DO ABANDONO DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE EM 
TERESINA ? PIAUÍ DE 2001 A 2009 
 
INTRODUÇÃODentre as doenças infecto-contagiosas a tuberculose é hoje a maior causa de 
morbidade e mortalidade no mundo. Na somatória dos casos em 22 países, inclusive o Brasil, obtém-
se 80% dos casos mundiais. E dentre as causas de mortes evitáveis em adultos ocupa a 4ª posição. 
Apesar de a tuberculose ter sido personagem em váriostrechos da história mundial, ser curável e haver 
disponibilidade e quase toda a rede pública de saúde, é a adesão ao tratamento o nó critico para a 
erradicação desta doença. Os casos de abandono de tratamento são confirmados logo que o paciente 
deixa de comparecer à unidade de saúde por mais de trinta dias consecutivos, após a data para o seu 
retorno. Outros autores consideram que existem diversos níveis de abandono que vão desde o 
abandono completo, ou não comparecimento à rede de saúde até uso irregular das drogas, mesmo após 
toda a orientação da equipe de saúde.Existem vários fatores relacionados determinantes do problema, 
podemos citar: a doença, o paciente, os problemas sociais, os serviços e ao profissional de saúde. 
Entretanto a capacidade dos profissionais de saúde em predizer se um paciente terá ou não uma boa 
adesão ao tratamento é geralmente baixa. A questão de adesão/não adesão ao tratamento de saúde e 
todas as vicissitudes muitas vezes são desconsideradas pelos profissionais da saúde, que tendem a 
considerar conforme seus julgamentos. Esta dificuldade de comunicação entre terapeuta e o paciente 
tende a influenciar na adesão/não adesão. Atualmente no Piauí, existem cinco municípios prioritários 
para o Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT):Altos, Parnaíba, Picos, Piripiri e 
Teresina. Estabelece-se como objetivo deste estudo a quantificação do abandono do tratamento da 
tuberculose no período de 2001 a 2009, em Teresina- PI. MATERIAIS E MÉTODOS Estudo 
epidemiológico transversal e descritivo. Dados obtidos do Sinan - NET 7.0 sob a gestão da Fundação 
Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Teresina. Foi obtida uma amostra de 161 casos entre o 
ano de 2001 a 2009. RESULTADOS E DISCUSSÃO:Os dados foram processados no programa 
Excel do software Microsoft Office 2010 e apresentados em tabelas e gráficos. Teste t de Student para 
comparação de variáveis numéricas. Nível de confiança adotado em todos os testes foi de 0,05 para o 
risco de falsa rejeição da hipótese nula.Situação de casos por abandono do tratamento segundo gênero: 
78,26% para o masculino e 21,74% para feminino; por faixa etária <30 anos 16.77% 30-60anos 
70.81% e > 60 anos 12.42%, por supervisão do tratamento 27.33%, sem supervisão 45.34% e ignorado 
27,33%; forma clínica ? pulmonar 88,82% outras 11,18%. Fatores associados: AIDS, álcool, diabetes, 
doença mental e outros.CONCLUSÃO O abandono do tratamento implica em persistência da fonte 
de infecção, aumento da taxa de mortalidade, elevação da resistência aos medicamentos, para 
contornar esta situação, faz-se necessário o conhecimento da prevalência e dos fatores associados. 
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TERRITORIALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO: VIVÊNCIA DE UMA EQUIPE DA 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA COMUNIDADE 
 
INTRODUÇÃO:A Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade ( RMSFC) é 
uma iniciativa do Sistema Único de saúde no campo da formação e capacitação em saúde para a 
reorientação das estratégias e modos de cuidar, tratar e acompanhar a saúde individual e coletiva. A 
RMSFC propicia a formação de equipe multiprofissional de categorias profissionais diversas, 
desenvolvendo ações de promoção de saúde, prevenção de doenças junto à comunidade e auxílio às 
equipes de Saúde da Família no tratamento e reabilitação dos usuários. O processo de territorialização 
é o reconhecimento e esquadrinhamento da área do município, observando a lógica das relações, entre 
as condições de vida, e acesso aos serviços de saúde, com o propósito fundamental de identificar 
problemas, possibilitar a definições de prioridades e determinar as ações mais adequadas.O objetivo 
deste relato é mostrar a importância do processo de territorialização, para diagnosticar problemas de 
um território, através de uma experiência vivida por um grupo da Residência Multiprofissional em 
Saúde da Família e Comunidade da Universidade Estadual do Piauí.MATERIAIS E MÉTODOS 
O processo de territorialização ocorreu durante os meses de Março e Abril de 2012 em um bairro da 
zona norte da cidade de Teresina, PI. Para isto, foram realizados encontros entre os residentes e os 
profissionais das quatro equipes da Unidade Básica de Saúde do referido bairro e em seguida, a visita 
ao território com os Agentes Comunitários de Saúde.RESULTADOS E DISCUSSÃO Para o 
inicio do processo de territorialização foi necessário à coleta de dados demográficos, sócio-
econômicos, políticos culturais, epidemiológicos e sanitários. No diagnóstico de saúde pode-se 
observar um número excessivo de diabéticos e hipertensos, de pessoas com transtornos mentais, 
usuários de drogas, cadeirantes, deficientes visuais, com tuberculose, alcoolistas. Uma grande 
quantidade de tuberculosos, devido o bairro ter sido uma área que concentrou um número expressivo 
de pessoas acometidas com essa doença no passado. Casos de violência contra idosos, crianças e 
mulheres. CONCLUSÃO Pode-se dizer que o instrumento de territorialização é de grande 
importância para a saúde pública, pois foi possível identificar locais onde a iniquidade sociocultural e 
econômica expôs mais intensamente os indivíduos a agravos à saúde, tornando um passo fundamental 
para um planejamento de ações em saúde, seja na unidade de saúde, seja na comunidade, que possa 
dar respostas apropriadas para esta diversidade de situações de vida e saúde. 
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CASOS DE DENGUE E CONTROLE VETORIAL NA CIDADE DE PICOS ENTRE 
2007 E 2011 
 
INTRODUÇÃO:Cerca de dois terços da população mundial vivem em áreas infestadas com 
mosquitos vetores do dengue, especialmente o Aedes aegypti, onde circula pelo menos um dos quatro 
sorotipos do vírus (DEN-1, DEN-2, DEN-3 
e DEN-4). Nas oito primeiras semanas de 2012, cerca de 57.267 mil casos foram notificados em todo 
o país. A Secretaria de Saúde do Estado do Piauí quantificou 3.611 notificações de dengue até abril de 
2012. O objetivo deste trabalho foi quantificar os casos de dengue registrados e confirmados entre 
2007-2011 e determinar o índice de infestação por Aedes aegypti e Ae. albopictus no município de 
Picos a partir do estabelecimento de ações contínuas de controle vetorial. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Os dados relativos ao período de 2007 a 2011 foram coletados na Secretaria Municipal 
de Saúde e no Centro de Controle de Zoonoses do município de Picos. Os casos de dengue foram 
representados por notificações confirmadas mediante sorologia realizada na cidade de Teresina e, em 
seguida, encaminhadas para Picos. Além disso, foram coletados o número de imóveis inspecionados, o 
tratamento focal e depósitos predominantes, dados estes disponíveis no Programa SISFAD (Sistema 
de Informação do PNCD, Programa Nacional de Controle da Dengue).RESULTADOS E 
DISCUSSÃO:Os estabelecimentos visitados por agentes de saúde aumentaram paulatinamente 
(116.301, 181.892, 182.024, 187.619 e 195.377 nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011), sendo as 
residências o principal estabelecimento positivo para focos de larvas de A. aegypti durante todos os 
anos (0,6; 0,8; 0,8, 1,0 e 0,9% dos estabelecimentos)seguido dos terrenos baldios (0,04; 0,06; 0,08; 
0,04 e 0,08%, respectivamente). Dentre os depósitos inspecionados nos estabelecimentos, 
predominaram larvas de A. aegypti nos armazenadores de água rebaixados [como tambores (1,0; 0,6; 
1,0; 1,6 e 1,3%)] e elevados [como caixas-d?água (0,1; 0,07; 0,07; 0,1 e 0,2% dos depósitos)] e o 
tratamento focal foi realizado com o larvicida temefós (81.459, 112.228, 97.205, 98.057 e 99.206 
depósitos durante os anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, respectivamente). Os testes sorológicos 
revelaram 85, 117, 221, 296 e 217 de casos confirmados e a faixa etária entre 20-34 anos foi a mais 
afetada pela dengue(30,5; 29,0; 28,5; 28,7 e 28,5% dos casos para os anos de 2007, 2008, 2009, 2010 
e 2011, respectivamente), seguida pelas faixas de 35-49, 10-14 e 15-19 anos. As faixas etárias de até 1 
ano, entre 1-4, 50-64, 65-79 e acima de 80 anos mostraram percentuais variados entre 2007 e 2011. É 
importante enfatizar que no ano de 2011 foi identificado, pela primeira vez, focos de Aedes albopictus 
no município de Picos (8 no total), onde a maioria deles (5) foi encontrado em tambores de água de 
residências.CONCLUSÃO Os depósitos de água rebaixados encontrados em residências 
representaram os locais predominantes de larvasde A. aegypti e a faixa etária mais afetada pela 
infecção viral estava entre 20 e 34 anos. 
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QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA PROVINDA DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO, EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO DE 
TERESINA ? PI, FISCALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 
 
INTRODUÇÃO No Brasil, cresce o número de projetos na educação básica pública que têm como 
predicado marcante a criação da jornada integral (CAVALIERE, 2007). Para Sirigate et. al. (2005), as 
águas superficiais raramente estão livres de contaminação, mesmo nas bacias com pouca ou nenhuma 
atividade humana.A qualidade da água tem sido afetada desde o manancial, pela emissão de efluentes 
e resíduos, o que exige investimento nas estações de tratamento e alterações na dosagem de produtos 
para se garantir a qualidade da água na saída das estações (BRASIL, 2006). Os sistemas de 
abastecimento de água (SAA) que objetivam assegurar o conforto às populações e prover parte da 
infra-estrutura das cidades, visam priorizar a superar os riscos à saúde impostos pela água (BRASIL, 
2006). Em Teresina, a água do Rio Parnaíba é tratada no complexo de Estações de Tratamento de 
Água da AGESPISA, no distrito industrial, zona sul da capital, onde passa pelos processos de 
captação, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação, ajuste de pH, 
reservação e distribuição (PIAUÍ, 2007). No presente trabalho, procurou-se dimensionar alguns 
parâmetros epidemiológicos para obter uma noção sobre a qualidade fisico-química e microbiológica 
das águas do sistema de abastecimento que chegam às instituições de ensino público, utilizadas no 
consumo humano para saciar a sede, de estudantes e funcionários destas instituições de ensino. 
MATERIAIS E MÉTODOS Foi vistoriado em 02 dias na sede do LACEN PI, fichas referentes as 
análises de água pedidas pela vigilância em saúde ambiental, pertencentes ao controle do SISAGUA. 
A amostragem foram fichas de análises dos estabelecimentos de ensino público da capital piauiense. 
Os dados foram coletados e tratados estatisticamente em planilha eletrônica do Microsoft Office Excel 
2010, em forma de gráficos. RESULTADOS E DISCUSSÃO Das 139 águas coletadas em 2010, 
houve 59,71% de amostras satisfatórias, onde do percentual impróprio (40,29%), 38 delas possuíam 
cor irregular, 23 com cloro livre fora dos limites, 17 apresentou coliformes, em 8 o pH estava ácido e 
em 3 os níveis de turvação estava fora dos limites. No ano posterior, foram 51 amostras, com 76,47% 
satisfatórias e 17,65% imprópria para consumo. 2 possuíam cloro livre fora do padrão 8 amostras 
apresentou coliformes, 8 delas tinha irregularidade na cor, 1 o pH estava ácido.CONCLUSÃO Os 
resultados apresentados sugerem a necessidade de intervenção à saúde, mesmo com um sistema de 
tratamento de água oferecido em Teresina, este não foi eficaz o suficiente para isentar a água de 
irregularidades nos parâmetros físico-químico e microbiológicos, tornando fonte imprópria para 
consumo humano. Sugere-se então que sejam tomadas medidas pela vigilância sanitária ambiental, em 
parceria com outros orgãos de saúde pública que aumentem as vistorias em estabelecimentos de 
ensino, para avaliar a água disponível ao consumo, para que possam ser tomadas medidas que visam 
adequar a fonte do líquido mais presente e essencial para a vida humana. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE UMA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO, MATRICIAMENTO E 
SUPERVISÃO DA REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL EM ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL/CE-RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃOEssencial para evolução das políticas públicas de saúde, o apoio matricial pode ser 
entendido como um modelo de integração de especialistas na atenção primária à saúde;visa a 
possibilidade e necessidade de inclusão de ações de saúde mental em todos os níveis de atenção à 
saúde do SUS.Entendeu-se que tal desafio embora partisse de ações consolidadas historicamente no 
âmbito da saúde, só poderia ter alguma resolutividade caso mobilizasse os diversos contextos do 
território, sem concepções pré-estabelecidas ou divisões do trabalho burocráticas.Para isso, foram 
realizadas ações que contemplassem momentos diferentes, donde pudessem ser reorganizados e 
realocados não somente saberes, mas também práticas conjuntas.A rede de saúde do município é 
composta de 07 equipes de saúde da família, uma unidade de saúde mista,um centro de especialidades 
e no decorrer desta experiência foi comtemplado com um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS).Este relato compreende o período de abril/2011 a novembro/2011.MATERIAIS E 
MÉTODOS Foram realizados 05 encontros/diálogos com as atores da rede intersetorial, com 
periodicidade semanal, onde foram apresentados e discutidos os aspectos fundamentais da assistência 
em Saúde Mental, segundo seus princípios norteadores (Reforma Psiquiátrica e Políticas Públicas 
vigentes), facilitando a comunicação terapêutica e cuidado ao portador de transtorno mental/álcool e 
outras drogas, em equipe multidisciplinar, nos diversos modelos assistenciais. Buscou-se implementar 
o conceito de educação de saúde e montagem de parceria in loco, através de visitas às 07 equipes da 
atenção básica do município. Estes momentos eram divididos em dois: 1)encontro reservado com a 
equipe para a explanação das dificuldades da área e sugestão de ações para a rede e 2) participação em 
grupos já existente na UBS (grupos de grávidas, adolescentes, hipertensos, etc), para escutar 
demandas, desmisticar o ?mito da loucura? ou do ?drogado? e apresentar a tentativa do município em 
construir de fato uma rede de atenção nesse sentido. RESULTADOS E DISCUSSÃO Após 
monitoramento junto do CAPS,constatou-se mudanças na lógica de ?agendamentos? e 
?encaminhamentos? para a construção de projetos terapêuticos em rede,com a criação de visitas 
regulares das ESF's a usuários da com intuito de monitoração farmacológica,acolhimento familiar e 
salvaguarda a crises.Mensurou-se que 90% da demanda atendida pelo CAPS como refernciada pela 
UBS de origem. CONCLUSÃO Constatou-se que embora fossem identificadas as necessidades de 
saúde de usuários no município, nem sempre eram dirigidas ações concretas, devido à falta de 
capacitação profissional, à falta de implantação local de programas de atenção a estes usuários e 
devido à ausência de uma rede social e de serviços que dê sustentação e apoio às ações em saúde.A 
ação matricial apresentou se como uma alternativa de mediação a esta problemática,ao propor da 
assistência em rede e não em unidades. 
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DESENVOLVIMENTO DE IMUNOSSENSOR COMO FERRAMENTA PARA O 
CONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITALAR 
 
INTRODUÇÃO: As infecções hospitalares (IHs) podem ser consideradas uma das mais frequentes 
e importantes complicações que acometem pacientes hospitalizados sendo decorrentes, 
essencialmente, da evolução das práticas de assistência à saúde. Várias medidas de biossegurança têm 
sido preconizadas e instituídas com ênfase nas práticas de controle de infecção hospitalar (CIH) 
objetivando a prevenção da invasão e colonização de microrganismos em pacientes hospitalizados. 
Dentre os agentes etiológicos de elevada incidência e causadores das infecções hospitalares destacam-
se os Staphylococcus aureus. A quantificação de microrganismos é feita avaliando a qualidade do ar e 
realizada pela amostragem das substâncias no ar dos ambientes internos utilizando várias 
metodologias, dentre as quais, uso de sistemas passivos, ativos e automáticos de monitoramento. Um 
imunossensor para a detecção de S. aureus presentes no ar das áreas críticas hospitalares foi 
desenvolvido.MATERIAIS E MÉTODOS:Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) foi 
usada na avaliação das diversas etapas de construção do imunossensor empregando-se superfície _de 
eletrodos impressos (SPE) modificada com monocamada (SAM) de cistamina (SPE-CYS) e 
imobilizados anticorpos anti-S. aureus (SPE-CYS-anti-S. aureus). O monitoramento da presença do 
antígeno em amostras de ar foi baseado na reação antígeno-anticorpo. O biossensor como ferramenta 
de trabalho, contribuirá para o CIH e diminuição dos índices estatísticos das infecções.Os locais para o 
estudo são as áreas críticas do ambiente hospitalar (UTI, Centro Cirúrgico e Unidade Neonatal), onde 
deverá ser realizada a monitoração da contaminação microbiológica do ar. A bactéria Staphyloccus 
aureus será, inicialmente, o microrganismo alvo, objeto desta monitoração, por ser uma das principais 
envolvidas na IH, com prevalência variando entre 17 a 26% (Almeida et al., 2007). Serão empregados 
eletrodos impressos (?screen-printed electrodes? - SPE) e anticorpos monoclonais específicos para a 
bactéria. RESULTADOS E DISCUSSÃO Desenvolvimento e aplicação de um imunossensor 
impedimétrico capaz de detectar a contaminação microbiológica nas áreas críticas hospitalares com o 
monitoramento contínuo da presença do microrganismo patogênico (Staphylococcus aureus) quando 
em níveis considerados não toleráveis. O imunossensor deverá ser capaz de sinalizar em casos de 
intolerância do ar interno com relação a este patógeno. CONCLUSÃO O imunossensor 
impedimétrico deverá contribuir, como ferramenta analítica relevante, precisa, e com acurácia e 
sensibilidade para o controle da IH, detectando e sinalizando a presença de níveis elevados de 
Staphylococcus aureus nas áreas críticas hospitalares. Espera-se contribuir para a diminuição dos 
índices estatísticos das IH. Por se tratar de uma futura patente não pode ser detalhada a metodologia e 
outros itens da construção do imunossensor. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

34 

AUTORES: KELEN GOMES RIBEIRO, IVANA CRISTINA DE HOLANDA CUNHA BARRETO, ROSA 
REANATA ARAÚJO DIAS, ANA MARA FARIAS DE MELO, LHAIS CRISTINA PAULA DA SILVA, 
JOCELIA MEDEIROS XIMENES.  

 
GRUPOS DE ENCONTRO EM CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA: PROMOÇÃO 
DE SAÚDE E GESTAÇÃO DE VIDAS 
 
INTRODUÇÃOA gestação é um momento que implica em diversas mudanças na vida da mulher, 
durante esse período a gestante passa por uma série de adaptações e processos de mudança que 
envolve as esferas bio, psico e social. Durante essa situação de mudança, a mulher necessita de 
maiores cuidados e atenção e, segundo o Ministério da Saúde (2000), cabe ao profissional de saúde 
dedicar-se a escutar a gestante, oferecer-lhe apoio, estabelecer relação de confiança e ajudá-la a 
conduzir a experiência da maternidade com mais autonomia e segurança. É a partir dessa necessidade 
especial que surgem os grupos de gestantes, que tem como objetivo a promoção da saúde das 
mulheres, do bebê que nascerá e da família, numa perspectiva sistêmica. Partindo das interações no 
grupo, há a troca de informações e experiências e aos poucos o preparo do corpo e das emoções para 
as experiências que viverão.MATERIAIS E MÉTODOS Diálogos mediados por alunos de 
diferentes cursos da área da saúde (psicologia, medicina, odontologia) da UFC e profissionais das 
unidades básicas de Saúde da Estratégia Saúde da família no município de Sobral-CE. São abordadas 
situações da vida atual, como o parto, o puerpério, os cuidados com o bebê, a amamentação e outros 
temas importantes que emergem na vivência do próprio grupo. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os grupos de gestantes trazem aspectos terapêuticos e oferecem suporte para as participantes, além de 
uma gama de informações advindas de diferentes saberes, proporcionando a criação de um ambiente 
em que as dúvidas, angústias e alegrias podem ser expressas. As vivências individuais nos grupos, a 
troca com as outras pessoas e a certeza de que podem receber apoio facilitam processos de 
compreensão de si e amadurecimento. CONCLUSÃO Os grupos oportunizam momentos de grande 
aprendizagem para os atores envolvidos: mulheres gestantes, facilitadores-estudantes, docentes e 
equipe de saúde da família. Reforça-se o caráter de promoção à saúde com ações participativas e 
transformadoras. A partir dessa experiência, percebemos que trabalhar com a lógica de promoção à 
saúde significa pensar em novas possibilidades de intervenção que tenham como foco principal o ser 
humano e sua dinâmica existencial, com seus sonhos, medos e perspectivas. Dessa forma, é possível 
avançar na lógica de melhoria do estilo e da qualidade de vida das pessoas, com uma visão ampliada 
de saúde e mesmo de clínica. 
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SITUAÇÃO DA SOROPREVALÊNCIA DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 
NA ZONA RURAL DE BOM JESUS- PI 
 
INTRODUÇÃO A Leishmaniose Visceral canina (LVC) é uma doença sistêmica severa e fatal 
causada pela Leishmania chagasi na América latina. É uma zoonose transmitida ao homem e aos 
animais através da pica de fêmeas hematófagas dos insetos do gênero Lutzomyia (TAFURI et al., 
2001). Desde a década de 90, a região Nordeste é a que registra os maiores coeficientes de incidência 
da LVC (ALVES & FAUSTINO, 2005). O objetivo deste estudo foi determinar aspectos 
epidemiológicos e clínicos de cães com sorologia positiva para Leishmania chagasi provenientes da 
zona rural do município de Bom Jesus, estado do Piauí, Brasil. MATERIAIS E MÉTODOS Este 
estudo foi desenvolvido na zona rural do município de Bom Jesus que possui uma extensão de 5.709 
km2, apresentando microrregiões na zona rural com distâncias de 5 km até 52 km, partindo do centro 
da cidade.Coletou-se sangue de 144 cães e de cada animal foi coletado aproximadamente 3 ml de 
sangue através da venopunção da cefálica ou da jugular, para obtenção de soro, que foi armazenado 
em tubos de eppendorf identificados e congelados no laboratório de Microbiologia da UFPI. As 
amostras de soro dos cães foram submetidas ao teste RIFI para a detecção de anticorpos de L. chagasi. 
Para verificar a associação entre as variáveis categóricas e a positividade da infecção, foi utilizado o 
teste de Teste Exato de Fisher, com nível de significância de 5%. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De 144 amostras de soro examinados, 3,47% foram positivas ao teste RIFI. Neste estudo a faixa etária 
mais acometida pela LVC foi a jovem com 80% (4/5) dos cães soropositivos para a LVC, observou-se 
também que apesar da maioria dos animais soropositivos para LVC serem machos, 80% (4/5), não foi 
observada diferença significativa entre as proporções de soropositivos ou negativos com relação ao 
sexo, (p= 0, 999), quanto à sintomatologia, para LVC 20% (1/5) eram assintomáticos e 80% (4/5) 
apresentavam sintomatologia característica da doença, porém não houve diferença estatística entre os 
sintomáticos e os animais assintomáticos, (p = 0,407). Embora as alterações cutâneas sejam os sinais 
clínicos mais comumente observados na LVC (FEITOSA et al.,2000), neste estudo não foram 
observadas tais alterações nos animais positivos para LVC que apresentaram principalmente, 
linfadenomegalia, onicogrifose e perda de peso.CONCLUSÃO Os resultados deste estudo permitem 
concluir que a soroprevalência de leishmaniose entre os cães da zona rural De Bom Jesus, Piauí é 
baixa e que os principais sinais clínicos observados nos animais positivos foram onicogrifose, perda de 
peso, aumento de linfonodos e animais assintomáticos. 
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PREVALÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO DE ANEMIA EM IDOSOS DE UM 
LABORATÓRIO PARTICULAR NA CIDADE DE TERESINA-PI. 
 
INTRODUÇÃO Os idosos são um grupo populacional com maior susceptibilidade tanto às doenças 
infecciosas quanto aos distúrbios orgânicos. Dentre estes últimos, a anemia é considerada o distúrbio 
hematológico de maior prevalência e representa um importante problema de saúde pública. É 
considerado anêmico o indivíduo que apresenta concentração da hemoglobina (Hb) inferior a 13 g/dL 
e 12 g/dL para homens e mulheres, respectivamente, de acordo com os critérios da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência e caracterizar a anemia 
em idosos da cidade de Teresina-PI. MATERIAIS E MÉTODOS O presente estudo foi realizado 
no ano de 2011, com indivíduos de ambos os sexos com idade ? 59 anos que frequentaram um 
laboratório clínico particular em Teresina, capital do estado do Piauí. Realizou-se um estudo 
transversal pelo qual foram estudados hemogramas de 594 idosos, sendo 251 do sexo masculino e 343 
do feminino. Alíquotas de 5,0 ml de sangue venoso foram coletadas do paciente em jejum, em tubos 
contendo EDTA como anticoagulante. As análises hematológicas e hematimétricas foram realizadas 
em contador eletrônico de células. Os dados foram segregados por sexo e analisados segundo os 
parâmetros hematológicos e hematimétricos. Considerou-se o idoso como anêmico, quando o valor de 
Hb foi inferior a 12g/dL e 13g/dL para mulheres e homens, respectivamente. Para caracterização de 
anemia, os índices hematimétricos foram avaliados segundo os valores de referência estabelecidos 
pelo analisador hematológico, para ambos os sexos. Foi calculada a porcentagem através dos dados 
obtidos para expressão dos resultados em frequências relativas, mensurando a prevalência da anemia 
nos indivíduos analisados.RESULTADOS E DISCUSSÃO A porcentagem de indivíduos 
anêmicos foi de 46,2% e 35,6% para homens e mulheres, respectivamente. A avaliação da morfologia 
e coloração eritrocitária, segundo os índices hematimétricos, mostrou que 41,2% apresentaram 
normocitose e normocromia, 46,6% normocitose com discreta hipocromia, 1,7% microcítica com 
discreta hipocromia, e 10,5% tiveram intensa hipocromia. Desses últimos, 48% apresentaram não mais 
que hipocromia, 16% associado à anisocitose, 12% à anisocitose e microcitose, 12% anisopecilocitose, 
8% anisopecilocitose com presença de células morfologicamente diferenciadas e 4% microcitose. O 
presente estudo confirma a alta prevalência de anemia para idosos do sexo masculino, quando 
utilizado o indicador Hb, corroborando às prevalências já encontradas em estudos anteriores. Observa-
se no estudo, que existe maior primazia de anêmicos com hipocromia, por vezes associada à 
microcitose e anisocitose, indicando que parte dos casos pode ser de origem carencial, como por 
exemplo, a deficiência de ferro levando à anemia ferropriva. CONCLUSÃO Concluímos que a 
prevalência do distúrbio hematológico em idosos aponta para uma necessidade maior de intervenção 
por parte dos serviços de atendimento ao idoso com o objetivo de prevenir os danos subsequentes à 
presença desta patologia. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À ANGIOPLASTIA EM UM 
HOSPITAL DO INTERIOR DO CEARÁ 
 
INTRODUÇÃONo Brasil as doenças do aparelho circulatório são responsáveis por 25,6% dos 
óbitos, especialmente após os 40 anos de idade. O manejo da Doença Arterial Coronariana (DAC) se 
fundamenta nas terapias antiisquêmica e antitrombolítica.Dentre as intervenções, tem-se a angioplastia 
coronariana transluminal percutânea (ACTP) no qual é um procedimento que visa à reperfusão arterial 
e a restauração do fluxo sanguíneo, objetivando o restabelecimento de uma adequada função 
ventricular.a pesquisa tem por objetivo caracterizar os pacientes submetidos à angioplastia em um 
hospital do interior do Ceará. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo documental, de 
natureza quantitativa, desenvolvido no Hospital do Coração do Ceará. A população foi composta por 
1.172 prontuários de pacientes submetidos à angioplastia no período de março de 2009 a agosto de 
2010. A amostra foi constituída por 77 prontuários de pacientes que apresentaram os seguintes 
critérios de inclusão: ter realizado angioplastia com colocação de stent no período determinado: ter 
prontuário com preenchimento completo. A coleta de dados utilizou-se de um formulário baseado nas 
Diretrizes para o Implante de Prótese de Sustentação Intraluminal Arterial ? Stent. Os dados foram 
tabulados no Excel 2007 e posteriormente discutidos de forma estatística descritiva e fundamentados 
na literatura pertinente à temática.A pesquisa respeitou os aspectos éticos segundo a resolução 196\96. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Os dados revelaram uma predominância do sexo masculino com 
63,6% de pacientes submetidos a angioplastia, isto se justificam devido às mulheres apresentarem 
fatores hormonais naturais que as protegem quanto à prevalência de DAC no período fértil.Os dados 
clínicos evidenciou-se predominantemente infarto agudo do miocárdio (50,6%), como principal 
diagnóstico médico ,isto se justifica, pois o infarto agudo do miocárdio é a principal causa de óbito na 
atualidade, sendo que 80% desses eventos ocorrem em pacientes com idade maior que 65 anos.Quanto 
ao desfecho do procedimento, 87% das angioplastias obtiveram êxito. Isso reflete a segurança atual do 
procedimento somado ao avanço tecnológico, representando um elevado índice de sucesso e baixa 
incidência de complicação.A análise dos dados demonstrou que os fatores de risco mais presentes na 
população estudada foi hipertensão (87%) e tabagismo (50,6%). A hipertensão arterial sistêmica é um 
fator de risco bem estabelecido para doença cardiovascular e para insuficiência cardíaca 
congestiva.CONCLUSÃO Acredita-se que este estudo possa contribuir para os profissionais da 
saúde conhecer os fatores de risco cardiovascular presentes na população, visando realizar educação 
em saúde, a qual poderá ser um instrumento de trabalho para a enfermagem, pois estes profissionais 
juntamente com uma equipe multiprofissional são responsáveis pelo acompanhamento dos pacientes 
portadores de doença arterial coronariana, propondo assim medidas preventivas com o intuito de agir 
sobre os fatores de riscos. 
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VER E VIVER O SUS: AS DIFICULDADES E POTENCIALIDADES 
ENCONTRADAS POR ACADÊMICOS DAS ÁREAS DE SAÚDE NO COTIDIANO 
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARMO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA 
PIAUÍ. 
 
INTRODUÇÃO A estratégia de saúde da família (ESF) é a porta de entrada da rede de atenção 
básica. Com a finalidade de aproximar os acadêmicos das áreas de saúde á realidade do SUS, o 
ministério da saúde relançou o projeto Vivência e Estágios em Realidade no SUS ? VER-SUS. O 
presente trabalho tem como objetivo relatar as dificuldades e potencialidades encontradas na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) por estudantes participantes do VERSUS, que acompanharam a ESF da UBS 
Do Carmo, e como esses achados mudaram suas visões sobre o SUS e sobre seus próprios cursos 
enquanto estudantes e futuros profissionais de saúde.MATERIAIS E MÉTODOS O presente 
trabalho foi realizado no município de Parnaíba ? PI. Este dispõe de 30 UBS com 37 ESF. Foram 
selecionados 42 participante para o VERSUS/ Parnaíba. A unidade básica de saúde Do Carmo foi 
acompanhada por a equipe PHB 1 formada por 9 estudantes e uma facilitadora. Realizou-se uma visita 
para conhecer a estrutura física e humana da UBS. Posteriormente a equipe foi subdividida em três 
partes. A primeira acompanhou os ACS?s nas visitas domiciliares, a segunda continuou na UBS 
conversando com os usuários e a terceira acompanhou as funções desempenhadas pela enfermeira. 
Após a realização das atividades, era feita uma sistematização com o propósito de discutir as 
dificuldades e potencialidades encontradas na UBS. RESULTADOS E DISCUSSÃO Dentre as 
dificuldades encontradas ressaltam-se as péssimas condições da estrutura física da unidade; Outro 
problema foi a distribuição de medicamentos psicotrópicos feita no Do Carmo, a qual deveria ser feita 
em um local especifico; Observou-se que a equipe de saúde bucal trabalhava em turno diferente dos 
demais membros da equipe o que gerava uma total falta de diálogo entre estes; Notou-se também a 
falta de um profissional encarregado da administração da UBS; Observou-se ainda que as gestantes 
que iniciavam o pré-natal na UBS também faziam o pré-natal da maternidade e iam à UBS apenas 
receber medicamentos; percebeu-se também que ex moradores do bairro continuavam a consultar-se 
no Do Carmo, gerando um excesso de demanda. O ponto fundamental das potencialidades encontradas 
foi o diferencial humano, a equipe de fato estava empenhada em realizar o seu trabalho e se 
mostravam bastante esperançosos apesar de não serem motivados pelas atuais condições do sistema. 
Observou-se um singular esforço da equipe em produzir resultados principalmente no âmbito da 
prevenção e promoção de saúde. CONCLUSÃO Há a necessidade da implantação de um sistema 
que permita uma maior integração entre os membros da ESF e confira aos seus trabalhos uma postura, 
de fato, multidisciplinar. As dificuldades e potencialidades encontradas na UBS Do Carmo não 
destoam das realidades de outras UBS, evidenciando que as falhas apontadas estão principalmente na 
esfera da gestão do SUS. A participação no projeto VER-SUS proporcionou aos acadêmicos a 
formação de uma visão ampla do funcionamento de uma unidade básica de saúde despertando nestes o 
intuito de serem futuros profissionais do SUS. 
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CONHECIMENTOS DO ENFERMEIRO RELATIVOS ÀS METAS DO PACTO 
PELA VIDA PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL. 
 
INTRODUÇÃO O Pacto pela Vida gira em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a 
situação de saúde da população brasileira, estabelecidas por meio da pactuação de ações necessárias 
para o alcance de metas propostas nos âmbitos nacionais, estaduais, regionais ou municipais. A 
redução da mortalidade infantil encontra-se entre as prioridades do Pacto pela Vida, sendo ainda um 
desafio para os serviços de saúde e sociedade como um todo. Esta é uma pesquisa que teve como 
objetivos analisar o conhecimento dos Enfermeiros da Estratégia Saúde da Família (ESF) acerca das 
metas pactuadas para a redução da mortalidade infantil em Teresina. MATERIAIS E MÉTODOS 
O estudo é descritivo com abordagem qualitativa.Como cenário do estudo foram utilizadas as 
Unidades de Atenção Básica onde atuam as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) da Zona 
Centro/Norte de Teresina/PI. Para a produção dos dados foi utilizado um roteiro de entrevista semi-
estruturado, sendo que as entrevistas foram agendadas previamente em horário e local acordados com 
os enfermeiros. Os depoimentos foram gravados em MP3 e transcritos na íntegra. Os dados 
produzidos estão em conformidade com a Análise de Conteúdo de Bardin. A pesquisa seguiu as 
recomendações contidas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.RESULTADOS E 
DISCUSSÃO A maior parte das entrevistadas aponta que conhece o Pacto pela Saúde, porém 
apresentam um conhecimento fracionado sobre o mesmo. Isto denota a necessidade de se 
aprofundarem mais nas questões relativas ao Pacto pela Saúde, pois esse é um conjunto de reformas 
institucionais pactuado entre as três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde. As entrevistadas 
afirmam conhecer, porém não demonstram exatidão sobre as metas pactuadas para reduzir mortalidade 
infantil. Além disso, na tentativa de responderem tal indagação, as participantes referem-se não em 
relação às metas e sim às atividades que devem ser desenvolvidas para reduzir a mortalidade infantil. 
Enquanto um dos sujeitos da pesquisa demonstra tentar atingir as metas propostas pelo Pacto pela 
Saúde por meio das ações desenvolvidas em sua ESF, outro afirma que as equipes não trabalham 
voltadas especificamente para o alcance destas, por não ser ainda uma estratégia consistente e bem 
divulgada entre os profissionais.CONCLUSÃO Percebemos que o Pacto pela Saúde como estratégia 
de saúde não é conhecido em sua totalidade, pela maioria dos sujeitos dessa pesquisa por o definirem 
apenas por meio de ações e não como uma estratégia criada para repolitizar e consolidar o SUS. Da 
mesma forma, ao serem questionados sobre as metas do Pacto pela Vida para reduzir a mortalidade 
infantil não demonstraram exatidão em suas respostas citando as atividades realizadas em seu campo 
de atuação. Portanto, faz necessário uma maior divulgação do Pacto pela Saúde para que as equipes da 
ESF direcionem suas ações visando o alcance das metas pactuadas, além de uma revisão/atualização 
das políticas de saúde vigentes voltadas para saúde da criança. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS EM 
UM HOSPITAL PÚBLICO DE CAXIAS-MA 
 
INTRODUÇÃO A cirurgia, através de técnicas manuais e instrumentais, procura remover focos de 
infecção, retirar órgãos doentes, restaurar funções alteradas no organismo e, mais recentemente, 
implantar próteses e aparelhos eletrônicos. O ato cirúrgico pode trazer várias implicações para o 
paciente, sendo as infecções hospitalares uma destas. As infecções hospitalares são iatrogenias 
decorrentes da hospitalização do paciente e que se tornaram importante foco de atenção nas últimas 
décadas, embora desde a Antiguidade existissem relatos sobre a disseminação de doenças epidêmicas 
e sobre a inevitabilidade das infecções cirúrgicas. Infecção hospitalar é aquela adquirida após a 
admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser 
relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Geralmente, são aquelas que aparecem 
após 12 a 48 horas da internação. Por as infecções hospitalares serem um problema relacionado à 
assistência, devem ser observados e pesquisados os principais fatores a ela relacionados, a fim de 
evitá-las e reduzir seus índices, melhorando a qualidade da assistência prestada aos 
pacientes.MATERIAIS E MÉTODOS Foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório-
descritivo cujos dados foram coletados através de um roteiro estruturado e da análise dos prontuários 
dos pacientes. Durante o período de coleta dos dados, que compreendeu de 1 de abril a 8 de maio de 
2009, foram realizadas 321 cirurgias no hospital referido, segundo registros próprios do centro. A 
amostra alvo desta pesquisa foram 53 pacientes que realizaram cirurgia no período indicado, 
aproximadamente 17% do total dos pacientes atendidos no período da coleta. Os dados coletados 
foram submetidos a análises estatísticas. Os critérios de inclusão para participar da pesquisa foram: ter 
sido submetido à cirurgia, independente da topografia e assinar o termo de consentimento livre e 
esclarecido. Quanto aos critérios de exclusão, não participaram os pacientes que realizaram cirurgia 
ortopédica, pois o pós-operatório e acompanhamento pós-alta pode chegar até um ano, quando houver 
implante de prótese. RESULTADOS E DISCUSSÃO Pôde-se observar que dos pacientes que 
realizaram cirurgia a maioria (22,6%) está na faixa etária entre 31 a 40 anos. Considerando o sexo dos 
pacientes entrevistados, 69,8% eram do sexo feminino e 30,2% do sexo masculino. Observou-se que 
52,8% dos pacientes vieram de outra instituição de saúde e que 47,2% vieram da comunidade. Quanto 
à presença de fatores de risco, 13,3% dos pacientes são ou já foram tabagistas. Dos pacientes que 
realizaram cirurgia, 47,2% foi classificado como limpa.CONCLUSÃO Na avaliação do risco 
cirúrgico deve ser levado em conta o risco do procedimento em si e o risco devido ao estado clínico do 
paciente, pois a associação da patologia de base com o ato cirúrgico pode causar complicações, sendo 
as infecções algumas destas. O fator idade mostra-se um aspecto que não deve ser visto dissociado da 
condição clínica do paciente. 
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O OLHAR DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO COM RELAÇÃO À SAÚDE DO 
IDOSO: UMA ANÁLISE NOS PSF DE UBAJARA-CE 
 
INTRODUÇÃO Segundo estimativas do IBGE, até 2050 o Brasil terá cerca de 63 milhões de 
pessoas idosas. Só para se ter uma idéia, serão 172 idosos para cada 100 jovens. Há uma grande 
demanda de necessidades de cuidado especializado para esta população em virtude de seu declínio 
funcional e cognitivo. A sociedade tende a excluir esse público, talvez pela dificuldade em lidar com 
suas limitações, desse modo cabe aos profissionais da saúde a busca de preparação para lidar com os 
idosos, o que configura um desafio, visto que dedicar-se à gerontologia não é uma prioridade entre os 
profissionais. O objetivo do estudo foi investigar a percepção dos enfermeiros sobre o processo de 
envelhecimento e qual a influência que esta percepção exerce na elaboração de seus planos 
terapêuticos voltados à pessoa idosa. MATERIAIS E MÉTODOS Como metodologia, a temática 
foi desenvolvida através de uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa durante os 
meses de setembro e outubro de 2011. Os sujeitos de estudo foram os 10 enfermeiros que gerenciam 
cada UBS de Ubajara-Ce. Utilizei um questionário com perguntas subjetivas abordando duas questões 
centrais: Como você percebe o processo de envelhecimento? O que é fundamental em um plano de 
cuidados à saúde do idoso? RESULTADOS E DISCUSSÃO Os enfermeiros responderam à 
primeira pergunta afirmando que o envelhecimento é um processo natural, e que envelhecer não 
significa adoecer, porém é necessário cuidados especiais. Envelhece mais rápido quem é mais 
displicente quando jovem. Como resposta à segunda pergunta, os enfermeiros demonstraram consenso 
ao afirmar que um bom plano de cuidados deve ser individualizado o suficiente para atender as 
especificidades de cada idoso. É importante preservar e incentivar sua autonomia, pois o idoso deve se 
sentir cuidado e não vigiado. A vigilância deve oferecer segurança e não reforçar sentimento de 
dependência com relação ao enfermeiro, pois isto gera insegurança e reduz sua auto-estima. No ato de 
cuidar, além de perícia técnica, é muito importante a demonstração de afetividade para formar vínculo 
de confiança. CONCLUSÃO Concluo afirmando que na elaboração de um bom plano terapêutico, 
tão importante quanto conhecer a fisiologia do processo de envelhecimento, é saber também 
corresponder às implicações cognitivas emocionais deste processo. Cuidará melhor, o profissional 
capaz de tornar o idoso mais autônomo na busca de uma vida mais confortável e prazerosa possível, 
ajudando-o a suprir suas necessidades subjetivas, incluindo afeto, segurança e Pesquisa –PI. 
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VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE NA VELHICE 
 
INTRODUÇÃO O processo de envelhecimento da população é notório, necessitando ser percebido 
e assistido de uma forma integral, dentro de uma maior abordagem de questões que são relevantes para 
esse processo, como a sexualidade, dimensão de fundamental importância, presentes em todas as fases 
da vida. Foram objetivos deste estudo, descrever como os idosos vivenciam a sua sexualidade e 
analisar os aspectos implicados na vivência da sexualidade na velhice. MATERIAIS E 
MÉTODOS Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, desenvolvida em um ambulatório 
escola de uma faculdade privada de Teresina- PI, com 10 idosos de ambos os sexos, com idade igual 
ou superior a 60 anos, que após a exposição dos objetivos propostos aceitaram participar do estudo, 
assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram coletados com base em um 
roteiro de entrevista semi-estruturada e os discursos produzidos analisados a partir da construção de 
categorias temáticas. O projeto foi aprovado pela Instituição e autorizado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí ? NOVAFAPI, tendo 
sido aprovado pelo protocolo CAAE nº 0493.0.043.000-10. RESULTADOS E DISCUSSÃO A 
leitura e análise das falas fizeram emergir duas categorias: dificuldade associada ao processo de 
envelhecimento fisiológico e patológico e à vivência da sexualidade associada à afetividade e a 
solidão. As alterações que ocorrem em decorrência das alterações fisiológicas do próprio 
envelhecimento, bem como as doenças crônicas associadas impactam a vivência da sexualidade da 
pessoa idosa, limitando e sua vivência, algo que é atravessado, muita vezes, pelo desconhecimento da 
situação que se molda com o passar dos anos e, sobretudo, pelos preconceitos e tabus que permeiam a 
sexualidade em um momento avançado da vida. Na realidade, a sexualidade na velhice é percebida em 
contraposição à sua vivência na juventude, pautando-a em termos de competição atlética, genitilidade, 
enfim, do ato sexual em si, desconsiderando-se a possibilidade de novas experiências. Nessa 
perspectiva, alguns dos idosos entrevistados demonstraram que, em função do declínio físico, 
passaram a valorizar outros sentimentos, como afeto, estima e lealdade, conferindo conferem à sua 
sexualidade peculiaridades e especificidades. Dentro deste cenário, os sujeitos participantes do estudo 
relataram que a ausência do companheiro, por separação ou morte, torna a vivência da sua sexualidade 
negativa, profundamente marcada por perdas e tristezas. CONCLUSÃO Assim, faz-se necessária a 
abordagem do tema sexualidade na velhice, especialmente entre os profissionais de saúde, através do 
conhecimento da vivência desta dimensão entre indivíduos idosos, para que se possa romper com os 
preconceitos inseridos nessa discussão e assim, tornar o serviço de saúde um lócus privilegiado para 
lidar com a questão da sexualidade do idoso e modificar, dessa forma, o cenário atual, além de garantir 
um envelhecimento digno e com qualidade de vida. 
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HÁBITOS DE PROTEÇÃO SOLAR DE ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM TERESINA, PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO O câncer da pele é o mais comum de todos os cânceres, correspondendo a cerca de 
25% do total de neoplasias. Uma de suas causas é a exposição prolongada e desprotegida à radiação 
ultravioleta, cuja principal fonte é o sol. Uma vez que 80% da quantidade de exposição ao sol durante 
a vida ocorre antes dos 21 anos de idade, é necessário preocupação com os hábitos de proteção solar 
de crianças e jovens. Portanto o objetivo do trabalho é identificar hábitos de proteção solar de 
estudantes de fisioterapia de uma Instituição de Ensino Superior (IES) de Teresina, Piauí. 
MATERIAIS E MÉTODOS Participaram da pesquisa 94 graduandos em Fisioterapia de uma IES 
de Teresina, Piauí. O método utilizado para a coleta de dados foi um questionário composto por 14 
questões objetivas. Para a análise dos dados utilizou-se oMicrosoft Excel (Microsoft Corporate XP, 
versão 2010) para cálculo de porcentagens, médias aritméticas e construção de gráficos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 91,5% utilizam algum meio de proteção solar, sendo 15,1% 
apenas o filtro solar, 36,1% apenas meios físicos de proteção e 48,8% fazem uso de ambos. O filtro 
solar é utilizado por 71,4% das mulheres, enquanto 67,7% dos homens não o utilizam. Com relação à 
frequência de uso do filtro solar, 29,1% relataram uso diário, 36,4% não o utilizam quando está 
nublado ou chovendo e 34,5% só o utilizam quando se expõem ao sol para bronzeamento. Os meios 
físicos de proteção, por sua vez, são utilizados por 87,1% dos homens e por 63,0% das mulheres. 
Nessa categoria, os óculos escuros foram os mais citados (32,4%). Apenas 8,5% dos entrevistados não 
utilizam nenhum meio de proteção quando se expõem ao sol. CONCLUSÃO Observou-se 
preocupação dos estudantes com a proteção solar, uma vez que a maioria utiliza filtro solar e meios 
físicos quando expostos ao sol. Porém, ainda é necessário conscientização sobre a importância da 
utilização diária do filtro solar para a proteção da pele, independente das condições climáticas. 
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ATIVIDADES LÚDICAS NA ESTAÇÃO BRINCA VILA ? UMA AÇÃO DE 
INTEGRAÇÃO SOCIAL 
 
INTRODUÇÃO O Brinca Vila é uma atividade de extensão da Faculdade NOVAFAPI, e em sua 
sexta edição em 2011, participou do Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, 
promovido pela Associação Brasileira Mantenedoras de Ensino Superior- ABMES. O presente estudo 
tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem durante a participação em um 
projeto de extensão que visou estimular a valorização das brincadeiras, como atividades lúdicas de 
interação social, bem-estar físico, emocional e intelectual para crianças em comunidades carente 
durante ações sociais. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um relato de atividade prática 
vivenciado por um grupo de alunos do quarto período de Enfermagem da Faculdade NOVAFAPI em 
setembro de 2011 como participantes do Projeto de Extensão Brinca Vila. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Várias atividades lúdicas foram realizadas na Estação Brinca Vila. Uma 
Brinquedoteca foi organizada, visando criar um ambiente festivo, onde as crianças puderam expressar-
se de forma festiva, criativa e artística, através de desenhos e jogos educativos. O espaço favorecia o 
desenvolvimento de habilidades artísticas e de humanização. As crianças realizaram atividades lúdicas 
sobre a orientação dos acadêmicos de enfermagem. Dentre as atividades realizadas destacaram-se 
desenhos e pinturas. Também participaram dos jogos ecologicamente educativos e outras brincadeiras. 
Considerou-se excelente a participação das crianças; estas interagiram com os alunos, realizaram 
vários desenhos criativos e participaram de atividades ecológicas. Os desenhos foram expostos e 
vários foram premiados. CONCLUSÃO Concluímos que foi positiva a realização das atividades e 
constatamos que as brincadeiras são essenciais para o bem-estar afetivo, social e de saúde das 
crianças, além de contribuir para o desenvolvimento da cidadania. A ação sociocultural permitiu ainda 
às crianças uma forma de comunicação e de desenvolvimento social, permitindo aos alunos da área de 
saúde uma experiência rica, pois práticas desta natureza muito favorecem a boa formação profissional. 
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O CONSUMO DE SÓDIO POR TRABALHADORES DE UMA INDÚSTRIA DE 
BEBIDAS EM TERESINA-PI 
 
INTRODUÇÃO O sódio é um nutriente essencial para nosso organismo, encontrado no sal de 
cozinha (cloreto de sódio) e em grande parte dos alimentos: Contribui para a regulação osmótica dos 
fluidos e atua na condução de estímulos nervosos e na contração muscular. Entretanto, seu consumo 
excessivo está associado ao desenvolvimento da Hipertensão Arterial, doenças cardiovasculares e 
renais e outras doenças, que estão entre as primeiras causas de internações e óbitos no Brasil e no 
mundo (BRASIL, 2011). O objetivo deste trabalho foi avaliar o consumo de sódio por trabalhadores 
de uma indústria de bebidas em Teresina-PI, através da quantificação da ingestão desse micromineral, 
por refeição. MATERIAIS E MÉTODOS Pesquisa transversal do tipo quantitativa. Para o cálculo 
da quantidade média de sódio consumido por refeição, utilizou-se a quantidade total das principais 
fontes de sódio utilizadas por dia, dividindo esse valor pela quantidade de refeições produzidas por 
dia. As fontes de sódio estudadas foram sal de cozinha e amaciante de carnes. Considerou-se o 
consumo de amaciante de carnes por ser rico em sódio, já que uma porção de 5g (que equivale a uma 
colher e meia de chá) contém 1.271mg deste componente, o que representa 53% das recomendações 
diárias do consumo desse mineral, usando como parâmetro uma dieta de 2.000 Kcal. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO São utilizados diariamente na Unidade de Alimentação e 
Nutrição (UAN) da indústria 2000g de sal de cozinha e 400g de amaciante de carnes para a produção 
de uma média de 500 refeições/dia. Assim, os valores per capita de sal de cozinha e amaciante de 
carnes, são em média 4g e 0,8g, respectivamente. Perfazendo um total aproximado de 5g considerando 
os dois produtos. A OMS recomenda um consumo diário de 5g de sal (que equivale a 2g de sódio, pois 
40% do sal é composto de sódio) por pessoa ao dia. No entanto o valor encontrado mostra-se 
preocupante, pois as 5g encontradas referem-se apenas a uma refeição, sendo que o funcionário deverá 
se alimentar outras vezes durante o dia. Esse fato é ainda mais preocupante pelo fato de haver no 
refeitório da indústria o uso de saleiros, para que o funcionário o use a gosto. Em pesquisa realizada 
por Sarno et. al. (2009) observou-se que no Brasil como um todo, a quantidade de sódio disponível 
para consumo foi de 4,5 gramas por pessoa por dia (g/p/d), apresentando-se duas vezes superior ao 
limite máximo de consumo de 2 g/p/d. CONCLUSÃO O consumo de sódio pelos funcionários da 
indústria encontra-se acima dos valores preconizados pela OMS. Uma das conseqüências do consumo 
elevado de sódio é a Hipertensão Arterial, considerada um agravo de saúde pública, onde cerca de 
60% a 80% dos casos podem ser tratados no âmbito de atenção básica, de acordo com o Caderno de 
Atenção Básica nº 07 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). Dessa forma fazem-se necessárias 
estratégias de controle e de educação em saúde para o consumo adequado de sódio nessa empresa, 
assim como estudos detalhados que associem esse consumo elevado à incidência da doença neste 
local. 
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CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E PRESSÃO ARTERIAL EM IDOSOS 
ATENDIDOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE FLORIANO-PI 
 
INTRODUÇÃO Os idosos, nas diferentes camadas, segmentos ou classes sociais, vivem a velhice 
de forma diversificada, como se o fim da vida reproduzisse e ampliasse as desigualdades sociais. No 
Piauí existe carência de informações que possibilitem o planejamento de medidas para a promoção de 
um envelhecimento saudável, considerando a manutenção da saúde em todos os aspectos. Este 
trabalho teve como objetivo avaliar as características socioeconômicas e os níveis de pressão arterial 
de idosos acompanhados na Estratégia Saúde da Família (ESF) da rede municipal de Floriano-PI. 
MATERIAIS E MÉTODOS O presente trabalho fez parte do projeto de pesquisa intitulado 
?Qualidade de vida de idosos atendidos na Estratégia Saúde da Família em Floriano - Piauí? e 
consistiu em um estudo descritivo, transversal, com amostra constituída por 151 idosos cadastrados 
em seis equipes da ESF. As informações foram obtidas por meio de questionários. Foram realizadas 
entrevistas no domicílio dos idosos no período de março a junho de 2012. A pressão arterial foi 
medida pelo método auscultatório, de acordo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Os 
níveis de pressão arterial foram classificados em aumentados quando iguais ou superiores a 140 
mmHg para pressão sistólica (PAS) e 90 mmHg para pressão diastólica (PAD). O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade NOVAFAPI. RESULTADOS E DISCUSSÃO A 
média de idade dos idosos estudados foi de 73,2 ± 8,0 anos, sendo que 63,5% eram do gênero 
feminino e 53,6% eram casados. Dos idosos 86,76% era aposentada e metade (50,99%) informou 
renda familiar mensal de 1 a 2 salários mínimos. Elevada proporção era analfabeta (41,06%) e vivia 
com 1 a 2 pessoas no domicílio (48,34%). As médias de PAS e PAD foram, respectivamente, de 137,4 
± 21,8 mmHg e 80,4 ± 13,1 mmHg. As proporções de idosos com pressão arterial aumentada foram de 
43,71% para a PAS e 21,78% para a PAS. Além disso, 4% dos idosos apresentava PAS superior a 180 
mmHg, todos do sexo feminino. Níveis de PAD acima de 110 mmHg foram encontrados em 15,9% 
dos participantes, e as mulheres foram mais afetadas (87,5% dos casos). CONCLUSÃO Elevada 
proporção de idosos apresentava baixas condições socioconômicas. As proporções de idosos com 
níveis aumentados de pressão arterial são preocupantes, especialmente considerando a grande 
proporção identificada com níveis de PAD muito aumentada, pois se espera que os idosos hipertensos 
estejam em tratamento para controle da pressão arterial. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS EM INTERVENÇÃO 
TERAPÊUTICA: IMPLEMENTAÇÃO ATRAVÉS DO ÍNDICE DE KATZ 
 
INTRODUÇÃO O crescimento da população com 80 anos ou mais ocorre devido às altas taxas de 
natalidade do passado e da redução da mortalidade nas idades avançadas. A capacidade funcional e a 
independência são vistos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como fatores indispensáveis 
para se avaliar a saúde física e psicológica da população idosa. A capacidade que o individuo tem de 
se deslocar no ambiente, é de extrema importância para realização das atividades de vida diárias 
(AVD) e consequentemente de sua independência. A senescência e a senilidade são acompanhadas por 
inúmeras restrições de mobilidade no idoso, gerando assim dependência e incapacidades. A 
preservação ou a recuperação da capacidade funcional consiste num objetivo prioritário da 
Fisioterapia, na atenção à saúde do idoso. O objetivo do estudo foi avaliar a funcionalidade de idosos 
residentes em uma instituição de longa permanência da cidade de Parnaíba ? PI, empregando o Índice 
de Katz. MATERIAIS E MÉTODOS O trabalho foi aprovado pelo CEP da UFPI de acordo com a 
Resolução 196/96 do CNS sob o número 0357.0.045.000-11. e realizado em uma instituição de longa 
permanência para idosos na cidade de Parnaíba ? PI. Foram analisados 27 idosos de ambos os sexos. O 
critério de inclusão do estudo era serem registrados como morador do abrigo e de exclusão aqueles 
que não estivessem registrados como residente ou que apresentassem idade inferior a 60 anos. Foi 
utilizado para avaliação da qualidade de vida, o Índice de Katz, este composto por 6 perguntas 
relacionadas às atividades de vida diárias, são elas: Banhar-se, vestir-se, transferir-se, uso do banheiro, 
ter continência e alimentar-se. Os dados foram expressos por meios de gráficos e tabelas feitas por 
meio do programa Microsoft Excel (2010). RESULTADOS E DISCUSSÃO O grupo estudado foi 
composto de 27 idosos da instituição com idade igual ou superior a 60 anos, cujo predomínio foi do 
sexo masculino. Nos quesitos analisados através do índice de Katz, predomina a independência parcial 
dos idosos em todas as atividades. Levando-se em consideração os que realizam fisioterapia, 
necessitaram de um maior auxílio em: ir ao banheiro (60%), continência (73,3%) e transferência 
(73,3%). A restrição da mobilidade limita a transferência e o acesso do indivíduo ao banheiro, 
predispondo-o à incontinência. Já os que não realizam, destaca-se a transferência (83,3%) e a 
continência (83,3%). É imprescindível para a realização independente das AVD?s, um bom grau de 
mobilidade e transferência. O maior nível de atividade física melhora a saúde e a habilidade funcional 
dos indivíduos ativos comparados aos sedentários. CONCLUSÃO O estudo evidenciou que o grau 
de capacidade ainda apresenta-se maior que das incapacidades, de acordo com os resultados obtidos 
no índice de Katz, sendo a fisioterapia utilizada como uma importante aliada na melhora de injúrias, 
bem como na prevenção de incapacidades futuras. 
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QUEM CUIDA MERECE CUIDADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO 
DE CUIDADO COM O CUIDADOR DO NASF COM PROFISSIONAIS 
DA ESF 
 
INTRODUÇÃO Atualmente têm-se discutido o sofrimento vivido pelos profissionais da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) nos territórios. As equipes convivem diariamente com várias situações 
adversas no âmbito profissional e pessoal, tais como: o trafico de drogas intenso, o número alarmante 
de dependentes químicos, a violência de várias ordens, a falta de saneamento básico, o desemprego, o 
sofrimento mental, entre outras situações de risco social e pessoal. Tais adversidades geram uma série 
de adoecimentos destes profissionais que pode ser percebida pela grande quantidade de afastamentos e 
distanciamento em relação ao trabalho na ESF. Outro aspecto refere-se à desmotivação dos 
profissionais, seja pela falta de reconhecimento, seja pelas condições insalubres do exercício 
profissional ou ainda pela cobrança da comunidade. Diante deste panorama, a equipe do Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família (NASF) percebeu a necessidade de criar uma estratégia de abordagem 
pensando na saúde dos profissionais integrantes da ESF. O presente trabalho tem como objetivo 
descrever a experiência de um grupo que teve como objetivo a integração, descontração e relaxamento 
dos profissionais da ESF, promovendo um espaço de escuta e acolhimento visando o fortalecimento 
dos processos de trabalho para lidar com as diversas e complexas situações que permeiam a sua vida 
pessoal e profissional. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um relato de experiência 
descritivo. A proposta da atividade coletiva foi realizada pela equipe do NASF de Parnaíba (PI) em 
conjunto com os alunos estagiários de psicologia da UFPI, dentro do Distrito 01 de saúde, o qual foi 
subdividido em três macroáreas. A atividade foi realizada uma vez em cada macroárea abrangendo 
todas as equipes de ESF do distrito. Durante dois dias no turno da manhã, foram realizadas atividades 
de biodança, dinâmicas integrativas, momentos de escuta e acolhimento e exercícios de relaxamentos. 
Todas as atividades e temas trabalhados foram definidos pela equipe do NASF em conjunto com a 
coordenadora do distrito e com o professor superviso dos alunos de psicologia da UFPI. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO A atividade foi realizada no mês de março de 2012 e após esta 
abordagem foi possível observar melhora significativa nas relações interpessoais intra e entre as 
equipes de ESF e com a própria equipe do NASF. Os profissionais referem maior valorização pessoal 
e profissional, diminuição do nível de estresse e ansiedade relatando maior capacidade de se sentirem 
instrumentalizados para lidar com os diversos tipos de situações da comunidade e de sua vida pessoal. 
CONCLUSÃO Esta experiência mostra o quanto é fundamental para a ESF intervenções que visem 
à promoção de saúde dos profissionais que se dedicam a cuidar da população, considerando a 
complexa relação entre vida profissional e vida pessoal dos mesmos. 
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TRATAMENTO NUTRICIONAL: PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA O 
PACIENTE RENAL CRÔNICO EM TRATAMENTO DIÁLITICO 
 
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 glomerulonefrite. A Doença Renal Crônica vem assumindo 
importância global, em virtude do exponencial aumento dos casos registrados nas últimas décadas. 
Atualmente, existem mais de 1 milhão de pessoas em Terapia Renal Substitutiva em todo o mundo e a 
expectativa é que esse número dobre em apenas 5 anos. Portanto, o estudo tem como objetivo verificar 
as dificuldades encontradas em relação ao tratamento nutricional pelos pacientes com insuficiência 
renal crônica sob hemodiálise. MATERIAIS E MÉTODOS A pesquisa se caracteriza como 
descritiva, quantitativa e de campo. Foi realizada em uma unidade de doenças renais no Município de 
Parnaíba, onde foi aplicado um questionário semiestruturado a 23 pacientes em tratamento dialítico 
regular. Os dados foram coletados no mês de outubro de 2011. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dos 23 pacientes avaliados verificou-se que a modalidade de diálise realizada era a hemodiálise 
(100%), onde 70%(n=16) não tiveram acompanhamento nutricional antes de iniciar o tratamento 
dialítico. Após o inicio do tratamento, 91% (n=21) referiram seguir as orientações nutricionais 
repassadas, porém 51% (n=12) dos pacientes referiram a alimentação como uma das suas principais 
dificuldades no tratamento, onde dentre os itens alimentares listados 52% referiram o controle da 
ingestão de água como principal dificuldade. A maioria da amostra estudada (61% /n=14) referiu 
consumir 1 litro de água diariamente. CONCLUSÃO A maior dificuldade encontrada em relação ao 
tratamento nutricional para os pacientes com insuficiência renal sob hemodiálise foi o consumo de 
água. Além disso, destaca-se que a maioria não teve um acompanhamento nutricional antes de chegar 
à fase dialítica, muitas vezes por não possuir o conhecimento da doença, não realizando dessa forma a 
prevenção por meio da alimentação. Verifica-se a necessidade de maiores estudos com essa população 
uma vez que a nutrição pode atuar tanto na prevenção, como no tratamento para a melhoria da 
qualidade de vida desses pacientes. 
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SUPERAÇÃO DE DESAFIOS DA SAÚDE COLETIVA: SABERES E FAZERES NA 
ATENÇÃO À SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO O presente trabalho aborda o Programa de Extensão Laboratório de Educação e 
Colaboração Interprofissional para Promoção da Saúde Materno-Infantil - LECIS, que visa 
desenvolver ações comunitárias, utilizando a educação e a colaboração interprofissional na Estratégia 
Saúde da Família- ESF, de modo a favorecer a promoção da saúde materno-infantil em dois bairros de 
elevada mortalidade infantil no município de Sobral-CE. O grupo é composto por professores e 
estudantes dos cursos de Psicologia, Medicina, Odontologia e Engenharia da Computação da UFC, 
além de um profissional de saúde que atua como preceptor de campo. O programa é desenvolvido 
tendo a Saúde Coletiva e a Psicologia Comunitária como referenciais teóricos, partindo de ações 
compromissadas com o ser humano e com a transformação do contexto no qual os sujeitos estão 
inseridos, por meio da construção de vínculos afetivos entre os atores envolvidos, ambos implicados 
no processo de desenvolvimento de autonomia. Há uma articulação com os profissionais da Estratégia 
Saúde da Família ? ESF para desenvolver ações em parceria, com o objetivo de construir espaços 
dialógicos e de compreensão da vida comunitária dos moradores, facilitando a implicação do morador 
como co-responsável pela realidade social e por seus processos saúde-doença, ativando a 
potencialidade de transformação em seu próprio beneficio e dos demais. MATERIAIS E 
MÉTODOS A metodologia é dialógica e vivencial, com encontros que incluem grupos de estudos; 
diagnóstico de saúde das comunidades, cursos de capacitação para agentes comunitários de saúde e 
mães sociais. Estudantes e agentes comunitários facilitam grupos educativos com gestantes e mulheres 
em idade fértil, atividades nos bairros, visitas domiciliares a gestantes e crianças em situação de risco. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Contribui-se para a formação e proposição de práticas, visando 
melhorias do nível de informação, facilitando ações como o incentivo ao adequado controle pré-natal; 
ao aleitamento materno; ao seguimento do calendário vacinal; à educação no que concerne à saúde 
bucal; ao favorecimento do vínculo e acompanhamento família-bebê; além de encaminhamentos para 
os adequados serviços de saúde no caso de aparecimento de qualquer sinal de risco, visando à redução 
da taxa de mortalidade infantil. CONCLUSÃO A inserção dos estudantes no contexto da atenção 
primária em saúde potencializa a formação diferenciada do profissional de saúde, trazendo implicação 
com as pessoas, com a organização social local e com os grupos populares a partir de suas situações-
limites e das necessidades sociais em saúde. Com esse programa de extensão, realizam-se ações 
eficazes para promoção da saúde materno-infantil, desenvolvendo profissionais comprometidos com a 
saúde da população e capazes de trabalhar colaborativamente em equipes multiprofissionais. 
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USO E DIVERSIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS EM CAXIAS, MARANHÃO, 
BRASIL 
 
INTRODUÇÃO O presente trabalho tem o alvo de listar as plantas medicinais utilizadas para o 
combate de doenças e registrar as espécies cultivadas e as que eram coletadas em sua área nativa e 
verificar se o grau de escolaridade, o local de nascimento e o gênero afetam o conhecimento botânico; 
e contribuir no sentido de preservar o conhecimento popular do uso de plantas medicinais. Neste 
projeto, afirma-se que a população tendem a utilizar uma grande diversidade de plantas oriunda de 
área de vegetação nativa ou cultivadas em quintais como medicamentos para animais. O uso pode se 
dar por diferentes espécies de plantas medicinais. Se for para uso familiar, doméstico, elas podem estar 
cultivadas nos quintais das casas, serem coletadas em áreas próximas às casas, compradas ou recebidas 
de parentes, amigos e/ou vizinhos. Se a espécie é exótica, ela pode ser cultivada ou importada. Se for 
uma espécie nativa, na maior parte das situações, ela ainda é coletada nos locais onde ocorrem 
naturalmente. Neste caso, conhecido como extrativismo, a intensidade de coleta e a não preocupação 
com a reposição das plantas podem levar ao desaparecimento da espécie naquela localidade ou região. 
MATERIAIS E MÉTODOS A coleta de dados foi feita na zona urbana do município de Caxias, 
onde, pertence à Zona Fisiográfica do Itapecuru, situado na messoregião do Leste Maranhense, com 
raizeiro, ervateiros e com pessoas que utilizam as plantas medicinais como meio alternativo para o 
tratamento de doenças . Fez-se uso de questionário com nove questões estruturadas para obtenção de 
dados pessoais e de informações sobre o aspecto botânico das plantas citadas, onde se abordou desde a 
doença até os meios de utilização no tratamento. RESULTADOS E DISCUSSÃO Identificaram-
se 21 espécies de vegetais medicinais com as mais variadas indicações terapêuticas. O maior número 
de espécies foi indicado para o tratamento de cicatrização e antiinflamatório. No segundo momento 
fez-se uma lista das espécies citadas pelos os entrevistados onde 14 são espécies medicinais nativa do 
bioma Cerrado. A média das idades dos entrevistados é de 43 anos, tendo o mais jovem 18 anos e o 
mais velho 77. O conhecimento dos entrevistados sobre as plantas medicinais é originado de diferentes 
fontes, foram gerados pela tradição familiar outros pela convivência direta com os vegetais. Dois dos 
entrevistados sempre trabalharam com plantas medicinais, estes são proprietários de bancas com 
pontos fixos no Mercado Central os demais utilizam seus conhecimentos para uso pessoal. Os vegetais 
provêm de diferentes localidades: muitos são produções próprias, compra de pequenos produtores ou 
através de coletas na zona rural. CONCLUSÃO Foi possível verificar que os conhecimentos de 
plantas medicinais nativas enfatizam a medicina popular como a principal alternativa para a busca da 
saúde. Embora as pesquisas sejam parciais ou restritas. O uso desses vegetais na terapia de doenças é 
ressaltado como uma alternativa de tratamento viável, de fácil obtenção e baixo custo. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

52 

AUTORES: GUIMARÃES JÚNIOR, PAULO RENZO, FERREIRA, ALAN BRUNO DA SILVA, COSTA, 
RONALDO. 

 
QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA OBTIDA DE POÇOS E USADA 
PARA CONSUMO HUMANO NA REGIONAL IV TERESINA 
 
INTRODUÇÃO Para Dalton, a água é uma molécula que constitui-se de uma associação de um 
átomo de Oxigênio (O) e dois átomos de Hidrogenio (H2) (SARDELA, 2002). Estes dois átomos de 
acordo com Lopes (2002), são responsáveis por 90,9% da constituição química dos organismos vivos. 
A água doce se encontra no solo, uma camada abaixo dos 800 metros de profundidade onde, 
praticamente, esta não está disponível para o consumo (GOIÁS, [2004]). A ocorrência de surtos por 
doenças transmitidas através de alimentos e água contaminados caracteriza uma falha no controle da 
cadeia de produção do alimento ou da água, estes perigos de contaminação podem ser de natureza 
química, física ou biológica (Centro de Vigilância Epidemiológica, 2008). O melhor método de 
assegurar a qualidade da água para o consumo consiste em protegê-la, evitando contaminações por 
dejetos animais e humanos, os quais podem conter grande variedade de bactérias, vírus, protozoários e 
helmintos (SOTO et al, 2007). Problemas de saúde podem ser adquiridos com a contaminação de 
poços por bacterioses como a Escherichia coli que levam ao quadro de hipersecreção de líquidos e 
eletrólitos, além de vômitos, náuseas, cólicas e febre (MURRAY, 2002). O colilest é um teste que 
indica a qualidade microbiológica da água indicando a presença ou não de coliformes totais e fecais 
(IDEXX, 2002). MATERIAIS E MÉTODOS Vistoriou mais de 23 mil fichas referentes às 
análises de 2009 e 2010, do programa SISÁGUA na sede do LACEN PI, setor de Controle de 
Qualidade de Produtos. A amostragem da pesquisa foi a água de poços dos municípios da regional IV: 
Altos, Beneditinos, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, 
Miguel Alves, Monsenhor Gil, Palmeirais, Pau D?arco, Teresina e União. Os dados foram coletados 
através de planilhas e tratadas estatisticamente em forma de gráficos, no programa Microsoft Office 
Excel 2007. RESULTADOS E DISCUSSÃO Após selecionar as fichas e submetê-las aos 
processos de inclusão, encontrou-se 243 amostras em 2009, e 198 no ano de 2010. Aproximadamente, 
32,92% das fichas tinham coliformes totais e fecais, no ano de 2009. Neste mesmo ano Teresina 
respondeu por 86 amostras e 12,82% delas detectou os dois tipos de coliformes. No ano seguinte, 
37,76% das fichas relatavam amostras com coliformes totais e fecais. Teresina obteve 50 amostras e 
em 7 amostras (14%), tinham os dois coliformes. CONCLUSÃO Coliformes indicam a qualidade da 
água. Teresina tem um setor no LACEN PI, que faz a análise físico-química e microbiológica da água. 
Constatou-se que uma parte das amostras de águas dos poços pesquisadas estavam contaminadas por 
coliformes, onde a Escherichia coli está presente nas águas positivas para coliformes fecais, e pode 
causar inúmeros problemas à saúde como as enterites bacterianas, e ainda levar a consequências mais 
sérias como a septicemia e meningite. O estudo possibilitou obter uma noção da qualidade 
microbiológica das águas advindas de poços artesianos, fonte de consumo humano, principalmente 
para a população carente e rural. 
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ESTUDO DA PREVALÊNCIA DOS ACIDENTES DO TRABALHO NO ESTADO DO 
MARANHÃO NO PERÍODO DE 2007 A 2009. 
 
INTRODUÇÃO Acidente de trabalho compreende todo imprevisto que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço da empresa provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte 
ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. A primeira década 
do século XXI apresentou consequências negativas para a saúde dos trabalhadores brasileiros. As 
notificações de acidentes no desempenho de funções cresceram 13,4%, que pode ter relação com o 
rápido crescimento da economia brasileira na última década ou ao novo tipo de fiscalização, que visa 
combater a subnotificação de acidentes, mesmo que estas não especifiquem quais são os acidentes. O 
nordeste, por exemplo, ocupa a terceira posição no ranking nacional por regiões de acidentes de 
trabalho registrados. O estudo tem como objetivo realizar um levantamento da frequência dos casos de 
acidentes do trabalho no Estado do Maranhão segundo os grupos de idade e sexo e quantidade mensal 
de acidentes do trabalho registrados e liquidados no período de 2007 a 2009. MATERIAIS E 
MÉTODOS Uma pesquisa de caráter quantitativo e descritivo, na qual foi realizado um 
levantamento dos dados nos Anuários Estatísticos de Acidentes do Trabalho do Ministério da 
Previdência Social entre 2007 e 2009. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram registrados 15490 
acidentes de trabalho no período de 2007 a 2009 no Estado do Maranhão dos quais 37,5% corresponde 
ao número de casos notificados no ano de 2008, seguido pelo ano de 2009 (37%). Deste total 
registrado, o sexo predominante foi o masculino somando 83,2%, porém percebeu-se um aumento 
constante nos casos femininos de acidentes de trabalho (40,5% e 3,8% para 2007 a 2008 e 2008 a 
2009, respectivamente). O grupo etário no qual se observou uma frequência maior de casos foi o de 20 
a 34 anos (48,8%) anteposto à faixa de 35 a 54 anos (43,1%). 63,5% representam acidentes de trabalho 
que constam de CAT (Comunicação de Acidentes do Trabalho) e os trimestres que apresentaram 
maior nota de casos foram o 3º (28,8%) e 4º (24,5%), com ênfase nos meses de agosto (10,1%), 
setembro (9,6%) e julho (9%). Considerando os acidentes do trabalho liquidados, 80,1% dos 16019 
registrados no período 2007 a 2009 satisfazem os casos de incapacidade temporária e 16,3%, 
assistência médica. Incapacidade permanente e óbito somam 2,9 e 0,8%, correspondentemente. O 
decréscimo ressaltado no período 2008 a 2009 (5810 para 5722 casos) pode ser explicado pela 
implantação de políticas de conscientização e prevenção de acidentes de trabalho no Estado. 
CONCLUSÃO O conhecimento por parte das instituições públicas e da sociedade civil sobre os 
aspectos fáticos, sociais e econômicos que envolvem os acidentes de trabalho coopera para que o 
Poder Público aperfeiçoe e direcione as políticas públicas de segurança e saúde do trabalho, 
conferindo-lhes maior eficácia. Com esse entendimento, revela-se de enorme importância o 
mapeamento estatístico de acidentes de trabalho, pois se constitui ferramenta imprescindível para a 
efetiva prevenção desses acidentes. 
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CARACTERIZAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA ALIMENTAR EM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS 
 
INTRODUÇÃO O envelhecimento é um processo dinâmico e irreversível, com decréscimo nos 
campos biológicos, psíquicos e sociais, provocando modificações estruturais e funcionais nos tecidos 
do organismo e diminuição da capacidade de reprodução celular, gerando alterações nos órgãos. Com 
perda progressiva da reserva funcional e com maior probabilidade do surgimento de doença. Nesta 
fase são necessários cuidados diários incluindo uma alimentação adequada na promoção e manutenção 
da saúde. Mudança nos hábitos alimentares tem uma grande influência sobre a qualidade de vida em 
qualquer idade e por isso o grande interesse em relacionar as práticas dietéticas com a redução das 
alterações e doenças que surgem na terceira idade. O trabalho teve como objetivo analisar a 
independência dos idosos institucionalizados, quanto ao item alimentação. MATERIAIS E 
MÉTODOS O estudo foi realizado com 26 idosos sendo 18 do sexo masculino e 8 feminino em um 
abrigo localizado na cidade de Parnaíba ?PI. Para a avaliação foi utilizada a Escala de atividades 
Básicas da Vida Diária (Escala de Katz) contendo seis itens relacionados à atividade de vida diária, 
sendo respondido pelos mesmos ou por cuidadores, método que pode ser utilizado quando se pretende 
complementar dados extraídos de outras fontes, ou quando não há fontes mais seguras para obtenção 
das informações desejadas. Como critério de inclusão: todos os idosos que residiam no local e se 
encontravam no momento da coleta e de exclusão os que se recusassem a participar da pesquisa. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO A idade dos idosos variou entre 64 e 95 anos de idade com 
média de 76,76 anos e os dados investigados indicaram respostas satisfatórias para o estudo. O 
questionário aplicado revelou que 80,76% dos idosos apresentaram alimentação independente, 3,84% 
apresentaram dependência parcial e 15,38% dependência total. CONCLUSÃO O idoso ingere 
menor quantidade de alimentos o que muitas vezes leva a desnutrição e a perda de massa muscular, 
podendo facilitar uma série de situações patológicas. Diante disso torna-se necessário uma maior 
atenção aos idosos, pois há situações que favorecem a diminuição da ingestão de alimentos, como a 
depressão que interfere diretamente na absorção de nutricional, resultando em queda da resistência 
física. 
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PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇA ARTERIAL 
CORONARIANA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA 
 
INTRODUÇÃO As doenças cardiovasculares apresentam-se, mundialmente, como a causa mais 
comum de morte, constituindo-se como um importante problema de saúde pública uma vez que se 
relacionam com diversas morbidades e demandam altos custos em assistência médica. Mais de 80% 
dos casos destas mortes estão associados a fatores de risco já conhecidos, como a hipertensão arterial, 
o diabetes mellitus, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e as dislipidemias. Estima-se que até 
2020 as doenças isquêmicas do coração se tornarão a primeira causa de mortalidade no mundo, 
superando as doenças infecciosas. O objetivo deste estudo 
foi verificar a prevalência de fatores de risco para doença arterial coronariana em pacientes submetidos 
à cirurgia cardíaca em um hospital de Teresina-PI. MATERIAIS E MÉTODOS Participaram deste 
estudo 54 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca eletiva de revascularização do miocárdio, no 
período de agosto a novembro de 2011, todos provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os 
dados foram obtidos através da análise do prontuário e de entrevista com os pacientes. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Dos 54 pacientes, 62,9% eram homens, 83,3% eram hipertensos, 
25,9% eram diabéticos, 48,1% eram tabagistas, 55,5% apresentavam sobrepeso, 40,7% tinham história 
de doença cardíaca na família e todos eram sedentários. A idade média foi de 62 ± 8,79 anos. 
Observou-se elevada prevalência de hipertensão, sobrepeso, tabagismo e sedentarismo, os quais, 
associados à idade avançada, podem ter contribuído de maneira significativa para a ocorrência de 
doenças isquêmicas do coração. Dados dos estudos de Framingham demonstraram o indiscutível papel 
da hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, fumo, idade e diabetes mellitus como fatores de risco 
independentes para a aterosclerose e conseqüentemente doenças isquêmicas do coração (DIC). A 
maioria dos estudos populacionais revela maior risco de DIC em homens do que em mulheres. A 
explicação biológica explicita a proteção feminina do estrógeno, que tem influência direta no sistema 
circulatório. Apesar da alta incidência e mortalidade das doenças cardiovasculares, estudos 
epidemiológicos indicam que estas seriam uma causa relativamente rara de morte e morbidade na 
ausência dos principais fatores de risco. CONCLUSÃO A ocorrência das doenças cardiovasculares 
está intimamente relacionada com fatores de risco modificáveis, como o setentarismo, e não 
modificáveis, como a idade avançada. Através da identificação destes fatores de risco na população e 
do acesso desta, à informação, bem como o avanço dos recursos médico-terapêuticos, é possível 
elaborar estratégias efetivas de controle que possam contribuir para uma queda na incidência e 
mortalidade por doenças cardíacas. 
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A OCORRÊNCIA DE GASTROENTERITES AGUDAS E O ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA NO PIAUÍ NO PERÍODO DE 2007 A 2009- INDÍCIOS DE CORRELAÇÃO 
 
INTRODUÇÃO Gastroenterites agudas ou doenças diarréicas agudas são doenças comuns que 
afetam crianças até os 5 anos de idade, sendo responsáveis por 1.8 milhões de mortes a cada ano em 
todo o mundo, destacando-se como um problema global de saúde pública (Bryce et al., 2005). Estas 
apresentam etiologia variada (bacteriana, viral, parasitária) e transmissão oro-fecal através do contato 
interpessoal, água e/ou alimentos contaminados. Em geral têm sintomatologia branda, exceto para 
grupos de crianças e idosos, os quais são mais susceptíveis. A melhoria do saneamento básico e do 
abastecimento de água tem reduzido os casos de gastroenterites ocasionadas por bactérias em 
detrimento do aumento dos casos de origem viral. O presente estudo objetiva correlacionar a 
prevalência dos casos de doença diarréica aguda, com o saneamento básico no Estado do Piauí, tendo 
como parâmetro a instauração de redes de abastecimento de água no período de 2007 a 2009. 
MATERIAIS E MÉTODOS Estudo descritivo quantitativo de correlação, realizado a partir de 
dados coletados do IDB-10 BRASIL ? Indicadores de Dados Básicos 2010 pertencentes à plataforma 
SINAN (Sistema de Informação de Agravos Notificáveis) do Ministério da Saúde, referente aos anos 
de 2007 a 2009 e avaliados com o programa Excel for Windows. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dentre os óbitos por Doenças Infecciosas Intestinais, 6,2% referem-se a crianças de 1 a 4 anos de 
idade no ano de 2007, 5,4% em 2008 e 4,6% no ano de 2009. Observou-se um decréscimo de 1,6% no 
número de óbitos entre os anos de maior (2007) e menor (2009) índices. Os óbitos por Doença 
Diarréica Aguda em menores de 5 anos, correspondem a 26,5%, 24,6% e 15,5% daqueles decorrentes 
de Doenças Infecciosas Intestinais nos anos de 2007, 2008 e 2009, respectivamente. Concomitante à 
redução do número de óbitos no período de 2007 a 2009, houve aumento de 7,26% no número de 
indivíduos beneficiados com redes de abastecimento de água no Estado do Piauí, de modo que a 
melhoria das condições sanitárias pode estar associada ao afastamento dos fatores de risco das 
gastroenterites agudas. CONCLUSÃO A procedência da água e a garantia de saneamento básico 
adequado são preponderantes no controle e redução dos casos de gastroenterites agudas, as quais, 
muitas vezes são negligenciadas por sua aparente sintomatologia branda. O monitoramento dessas 
patologias é imprescindível para planejamento, instauração de medidas profiláticas e controle destas 
doenças. 
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LEVANTAMENTO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ACIDENTES DO 
TRABALHO NO ESTADO DO PIAUÍ NO PERÍODO DE 2007 A 2009. 
 
INTRODUÇÃO A Saúde do Trabalhador constitui uma área da Saúde Pública, que tem como 
elemento de estudo as relações entre o trabalho e a saúde. Tem como objetivos a promoção e proteção 
da saúde do trabalhador, através do incremento de ações de vigilância dos riscos presentes nos 
ambientes e condições de trabalho, dos agravos à saúde do trabalhador e a coordenação e prestação do 
amparo aos trabalhadores, compreendendo metodologias de diagnóstico, tratamento e reabilitação de 
forma integrada, no Sistema Único de Saúde. O reconhecimento do papel do trabalho na determinação 
e evolução do processo saúde-doença dos trabalhadores se reflete sobre a organização e o provimento 
de ações de saúde para esse segmento da população, na rede de serviços de saúde. Felizmente, essa 
temática tem ganhado, atualmente, maior visibilidade no cenário mundial. O estudo tem como objetivo 
realizar um levantamento da frequência dos casos de acidentes do trabalho no Estado do Piauí segundo 
a atividade econômica e situação do registro e motivos no período de 2007 a 2009. MATERIAIS E 
MÉTODOS Uma pesquisa de caráter quantitativo e descritivo, na qual foi realizado um 
levantamento dos dados nos Anuários Estatísticos de Acidentes do Trabalho do Ministério da 
Previdência Social e manuais do Ministério da Saúde entre 2007 e 2009. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Foram notificados 3006 casos de acidentes do trabalho no ano de 2009 no Estado do 
Piauí, sendo que desses, segundo a divisão proposta pela Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), as Indústrias de Transformação (Seção C) somam 15,7%; Construção (Seção F), 
13,94%; Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (Seção G), 14,7%; Transporte, 
armazenagem e correio (Seção H), 6,95%; Administração pública, defesa e seguridade social (Seção 
O), 3,72%; Saúde Humana e Serviços Sociais (Seção Q), 3,96%. As atividades ignoradas totalizam 
22,12% e as demais seções, 18,89%. Segundo a situação de registro, dos 3006 casos registrados, 1118 
(37,2%) foram realizados através de uma Comunicação de Acidentes do Trabalho (CAT) protocolada 
junto ao INSS. Foi observado um aumento significativo de 128% nos casos sem CAT registrada do 
ano de 2007 para 2008 que pode ser explicado pela possibilidade de caracterização do evento como de 
natureza acidentária ainda que não houvesse uma CAT vinculada ao benefício requerido, e entre 2008 
e 2009 o acréscimo chegou aos 25,12%. CONCLUSÃO Os trabalhadores, individual e 
coletivamente, são referidos como sujeitos e partícipes das ações de saúde, que incluem: a 
identificação das condições de trabalho, intervenções técnicas para sua melhoria e adaptação e o 
controle dos serviços de saúde oferecidos. A ampliação e propagação do conhecimento sobre as 
condições de trabalho e suas implicações para a saúde do trabalhador devem ser instigadas e 
sustentadas pelas agências de fomento e efetivadas pelo SUS, universidades e institutos de pesquisa, 
em conjunto com outras organizações sociais para que haja a diminuição dos casos de acidentes 
relacionados ao trabalho. 
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ANÁLISE DO NÚMERO DE GESTANTES COM IDADE INFERIOR A 20 ANOS NA 
CIDADE DE PARNAÍBA ? PIAUÍ NO PERÍODO ENTRE 2002 E 2011 
 
INTRODUÇÃO A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Esta fase 
envolve uma série de mudanças biopsicossociais, especialmente relacionadas à sexualidade e busca da 
identidade adulta. Estima-se que a cada ano, no Brasil, um milhão de adolescentes deem à luz, 
correspondendo a 20% do total de nascidos vivos. A gravidez adolescente traz além de repercussões 
biológicas, repercussões no âmbito psicológico, sociocultural e econômico, afetando a jovem, família 
e sociedade. Neste contexto, o presente trabalho objetivou verificar o número de casos de gestantes 
menores de 20 anos de idade no município de Parnaíba-PI no período entre 2002 e 2011. 
MATERIAIS E MÉTODOS Este estudo teve como fonte de dados o Sistema de Informação de 
Atenção Básica ? SIAB, do Ministério da Saúde. Através deste foram extraídos os números de casos 
de gestante menores de 20 anos de idade no município de Parnaíba-PI no período de 2002 e 2011. Os 
dados foram analisados através do programa Libre Office Calc versão 3.4. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Foram registrados 24132 casos de gravidez em menores de 20 anos no período 
estudado. No entanto, foi observada uma redução de 51,04% quando comparado o ano de 2002 e 
2011. Em todos os anos foi verificado uma redução no número de gravidez em jovens com idade 
inferior a 20 anos, com exceção das comparações entre os anos 2004 ? 2005 e 2007 ? 2008, com o 
aumento de 0,8% e 2,48%, respectivamente. Esta redução, observada entre o ano de 2002 e 2011 pode 
ser devido à educação oferecida à população. A literatura tem tratado a gravidez na adolescência como 
um problema de saúde pública, especialmente pelo fato de propiciar riscos ao desenvolvimento da 
criança gerada e da própria adolescente gestante. CONCLUSÃO Houve uma redução de gestantes 
menores de 20 anos, sendo que esta diminuição foi de 51,04% quando comparados os anos de 2002 e 
2011. 
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A AVALIAÇAO FUNCIONAL DE IDOSOS COMO ESTRATÉGIA DE SAÚDE 
PÚBLICA 
 
INTRODUÇÃO Envelhecer com qualidade é um desejo de toda e qualquer sociedade; nos últimos 
anos um dos maiores desafios para o Brasil, está sendo cuidar de uma população de mais de 32 
milhões de idosos. A saúde do idoso é uma das prioridades na agenda de saúde do país onde a 
legislação brasileira estabelece que o cuidado do idoso seja de responsabilidade das famílias, porém 
isto está se tornando raro devido a fatores que vão desde a diminuição no número de fecundidade a 
uma maior participação da mulher no mercado de trabalho, sendo uma das alternativas para estes 
idosos, as instituições de longa permanência (ILPI). Dentre os comprometimentos advindos com a 
idade, está à incapacidade funcional caracterizada por qualquer restrição em desempenhar uma 
atividade considerada normal para a vida humana; sendo que a capacidade funcional é vista pela 
Organização Mundial de Saúde, como de extrema importância para avaliar a saúde de idosos levando 
em consideração o aumento na expectativa de vida e as mudanças no cotidiano desses indivíduos. O 
trabalho tem como objetivo, estimar por meio do Índice de Katz quais os fatores associados à 
incapacidade funcional em idosos residentes em uma instituição de longa permanência. 
MATERIAIS E MÉTODOS O trabalho foi aprovado pelo CEP da UFPI de acordo com a 
Resolução 196/96 do CNS, foi realizado em uma instituição de longa permanência para idosos na 
cidade de Parnaíba ? PI. Como critério de inclusão, obrigatoriamente está registrado como morador do 
abrigo e de exclusão, àqueles com idade inferior a 60 anos.Para avaliar a funcionalidade dos idosos, 
utilizou ? se o Índice de Katz, composto por 06 (seis) itens relacionados às atividades de vida diárias: 
Banhar, Vestir, Transferir, Uso do banheiro, Continência e Alimentar-se; os idosos foram divididos 
em 02 grupos sendo 01 que recebe tratamento de fisioterapia e outro que não recebe. Os dados foram 
expressos por meios de gráficos e tabelas feitas por meio do programa Microsoft Excel (2010). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO O grupo estudado foi composto de 27 idosos, cujo predomínio 
era do sexo masculino 66%(n=18). Segundo o índice de Katz, predomina a independência parcial dos 
idosos em todas as atividades. O grupo que faz fisioterapia necessita de maior auxílio em: ir ao 
banheiro (60%), continência (73,3%) e transferência (73,3%); os que não realizam, destaca-se a 
transferência (83,3%) e a continência (83,3%). A incapacidade funcional não é obrigatoriamente 
devido à idade, já que a maioria dos indivíduos analisados são parcialmente independente, a 
dependência na maioria das vezes pode esta relacionada à falta de adaptações no ambiente. 
CONCLUSÃO O estudo evidenciou por meio do índice de Katz que o grau de capacidade ainda é 
maior que as incapacidades, onde um dos maiores desafios para a saúde pública nas próximas décadas 
será diagnosticar e prevenir os prováveis fatores de riscos relacionados às incapacidades, garantindo 
assim melhoria na qualidade de vida dos idosos. 
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AVALIAÇÃO MOTORA DE CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO 
MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI 
 
INTRODUÇÃO No desenvolvimento da criança observamos variações posturais das mudanças 
corporais e marcantes nessa fase (PENHA, et al., 2005). Nos últimos anos, observou-se o aumento na 
incidência de problemas posturais em crianças, sendo a má postura uma das causas mais relatadas 
(BERTOLDI, et al., 2005). A postura adequada resulta da capacidade que os ligamentos, cápsulas e 
tônus muscular apresentam de suportar o corpo ereto (BERTOLDI, et al., 2005). Considerando 
alterações posturais na infância podem ser fatores predisponentes às condições degenerativas 
posteriores do adulto, é necessária a aplicação de exames simplificados que avaliem postura e 
auxiliem na detecção precoce, como meio profilático (PENHA, et AL., 2005). OBJETIVO: Identificar 
a incidência de alterações posturais em crianças no período pré-escolar do município de Parnaíba-PI. 
MATERIAIS E MÉTODOS Foi um estudo descritivo transversal do tipo diagnóstico, com 
escolares de 3 a 5 anos de idade matriculados em uma escola pública de Parnaíba. A amostra foi 
composta de 36 crianças do Centro de Atendimento Integral à Criança. A obtenção dos dados baseou-
se na avaliação postural individual nas posturas: decúbito dorsal e ventral, gato, ajoelhado e 
bipedestação. As avaliações ocorreram na Instituição, foram realizadas uma única vez e o escolar 
permanecia sobre um colchonete próximo ao avaliador permanecendo na sequência de posturas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Após a coleta de dados, procedeu-se análise dos resultados 
obtidos e encontrou-se como prevalência: 77,2% alterações posturais, escoliose (21,5%), genuvalgo 
(17,7%) e hiperlordose (15,9%). Foi verificado que crianças de 3 anos possuem índices mais elevados 
de escoliose e genuvaro/genuvalgo, as de 4 anos apresentam índices de escoliose e hiperlordose mais 
elevados, enquanto crianças de 5 anos apresentam índice de cifose elevado. CONCLUSÃO O estudo 
mostrou que a prevalência de alterações posturais escolares avaliados foi de 77,2% sendo escoliose, 
genuvaro e hiperlordose as alterações mais freqüentes, em concordância com os resultados publicados 
na literatura (MARRELE, 2004; BERTOLDI et al., 2005). Assim, a importância de avaliações de 
baixo custo na detecção precoce de afecções posturais podem interferir no desenvolvimento da 
criança, ressalta a importância do fisioterapeuta como meio de favorecer o desenvolvimento global das 
crianças acompanhadas regularmente. 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E EPIDEMIOLÓGICO DOS IDOSOS 
ATENDIDOS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TERESINA. 
 
INTRODUÇÃO O Brasil é um país em desenvolvimento que há anos passa por uma transição 
demográfica evidenciado pelas mudanças sofridas na pirâmide etária em decorrência do aumento da 
expectativa de vida somado com a redução nas taxas de mortalidade o que proporciona um aumento 
do número de idosos. Os idosos possuem particularidades em virtude da redução natural das suas 
funções fisiológicas tornando-se mais vulneráveis a determinadas patologias e/ou agravos de saúde. O 
presente estudo tem como objetivo caracterizar o perfil sóciodemográfico e epidemiológico dos idosos 
assistidos por uma Unidade Básica de Saúde de Teresina por meio da aplicação de um questionário 
específico. MATERIAIS E MÉTODOS Estudo descritivo com abordagem quantitativa onde foi 
aplicado um questionário específico a 130 idosos com idade média de 68,98anos. Os dados foram 
catalogados no Microsoft Office Excel 2010 e posteriormente processados pelo programa SPSS 17.0. 
A análise estatística foi descritiva por meio dos números absolutos e relativos estimados para as 
variáveis categóricas. Os critérios de inclusão foram pessoas que tivessem idade igual ou superior a 
60anos e que fossem assistidas pela Unidade Básica de Saúde referida. E o critério de exclusão foi 
apresentar alguma demência que impedisse ou prejudicasse a aplicação do questionário. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Constatou-se uma maior incidência do sexo feminino com 60%, 
a faixa etária mais prevalente foi de 60 a 69 anos com 59,23%, 53,08% eram casados e 51,54% 
moravam com seus conjugues, com relação à profissão se destacaram os que não possuem trabalho 
com 35,38%, 62,31% eram aposentados, 80,77% não possuem nenhuma ocupação, 70,77% pertencem 
a religião católica, 63,08% possuem um lazer e, por fim, 79,46% possuem uma ou mais doenças 
crônicas. CONCLUSÃO Concluiu-se que o setor de saúde carece de uma política individualizada e 
voltada para a saúde dos homens, uma vez que as mulheres ainda são as que mais buscam por 
atendimento, bem como de métodos de busca ativa que possam estar estimulando esses idosos do sexo 
masculino a procurar pelo serviço, preenchendo deste modo a lacuna deixada. Concluiu-se também 
que os idosos tratam as consultas de rotina com descaso uma vez que foi observado um alto número de 
faltas nos dias agendados para o retorno. 
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IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO: VIVÊNCIAS DE UM 
DENTISTA. 
 
INTRODUÇÃO O território, antes de ser apenas uma questão geográfica, reflete os complexos 
processos históricos e sociais da comunidade que ali vive. O seu conhecimento, denominado processo 
de territorialização é realizado através do mapeamento das áreas de abrangência das Estratégias de 
Saúde da Família ? ESF. Assim, esse processo gera informações sobre as condições de vida e do 
processo saúde-doença da comunidade, permitindo a elaboração de estratégias em saúde pelos 
profissionais e gestores. O objetivo deste relato é mostrar a importância do processo de 
territorialização através de uma experiência vivida por um dentista integrante da Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da Universidade Estadual do Piauí. 
MATERIAIS E MÉTODOS O processo de territorialização ocorreu durante os meses de Março e 
Abril de 2012 em um bairro da zone norte da cidade de Teresina, PI. Para isto, foram realizados 
encontros entre os residentes e os profissionais das quatro equipes da Unidade Básica de Saúde do 
referido bairro e em seguida, a visita ao território com os Agentes Comunitários de Saúde. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO A partir da experiência, foi possível observar a importância de se 
conhecer o espaço em que as pessoas vivem, pois fornece informações sobre as reais condições de 
vida da comunidade, nos aspectos socioeconômicos, ambiental e cultural; os quais exercem influência 
no processo saúde-doença e consequentemente na saúde bucal. Além disso, essas informações servem 
de base para o planejamento de estratégias em saúde pela ESF e Equipe de Saúde Bucal - ESB. 
CONCLUSÃO Pode-se dizer que o instrumento de territorialização é de grande importância para a 
saúde pública, inclusive para a Odontologia, pois permite ao cirurgião dentista visualizar o ser humano 
na sua integralidade e compreender a relevante influência dos determinantes sociais sobre a saúde 
bucal de uma comunidade. Isto evidencia que medidas específicas em saúde bucal não são capazes de 
resolver os problemas bucais de grande parte da população, sendo de grande importância o emprego 
de ações ?extrabucais?. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DOS HÁBITOS ALIMENTARES DE 
ESCOLARES 
 
INTRODUÇÃO A nutrição tem sido aceita como uma condição fundamental para um crescimento e 
desenvolvimento adequados sendo, portanto, considerada um fator ubíquo que afeta o crescimento, 
desenvolvimento e a saúde do indivíduo. Dessa forma, quando o consumo de energia e de nutrientes 
está aquém das necessidades podem surgir condições para o aparecimento das doenças carenciais que 
ainda acometem 40% da população humana, sendo a desnutrição energético-protéica a mais comum 
delas. No entanto, se a oferta ultrapassa as exigências biológicas, tende a se instalar a chamada 
patologia dos excessos nutricionais, mais conhecida como obesidade, que na maioria das vezes 
acarreta outras patologias como: diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, resistência insulínica, entre 
outras. Nesse sentido o objetivo deste estudo foi avaliar o estado nutricional e os hábitos alimentares 
de escolares na faixa etária de 7 - 8 anos de uma escola privada na cidade de Picos - PI. 
MATERIAIS E MÉTODOS Este estudo de natureza descritiva foi conduzido em escolares de 
ambos os sexos cujos pais assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A pesquisa foi 
constituída de três etapas: Avaliação do perfil sócio-econômico e nutricional realizada através de 
questionário e avaliação antropométrica que incluiu os índices IMC/idade (IMC/I), Estatura/ Idade 
(E/I) e Peso/ Idade (P/I) segundo a OMS (2007), e avaliação do consumo alimentar dos escolares 
através de diário alimentar de três dias não consecutivos. Todos os dados foram tabulados no 
programa Microsoft Excel versão 2007. RESULTADOS E DISCUSSÃO Dos 29 indivíduos que 
participaram do estudo 44,8% eram do sexo feminino enquanto 55,2% eram do sexo masculino. 
Quanto ao índice Peso/idade: 92,3% dos meninos e 93,7% das meninas encontram-se adequados; 
quanto ao índice IMC para idade: 76,9% dos meninos e 75% das meninas encontravam-se eutróficos; 
quanto a Estatura para idade: 100% dos indivíduos analisados estavam com a estatura adequada. 
Pudemos observar que a maioria das crianças encontrava-se com IMC normal, não apresentado déficit 
estatural, apesar da baixa ingestão de energia, lipídio e carboidrato que estava abaixo do recomendado, 
respectivamente em 73%, 66% e 83% das crianças participantes do estudo segundo a recomendação 
do Ministério da saúde. No entanto é preocupante a incidência de sobrepeso e obesidade, 
respectivamente, em 7,14% e 17,89% da amostra como também a renda familiar que gira em torno de 
1 a 3 salários míninos fazendo-se necessário a construção de uma rede de proteção social a estas 
crianças e suas famílias devido às condições socioeconômicas. CONCLUSÃO Assim os resultados 
encontrados no presente estudo vêm confirmar que são necessários inquéritos dietéticos e 
antropométricos mais freqüentes para melhorar o planejamento e a oferta da ingestão de alimentos 
fontes em nutrientes importantes nesse estágio de vida e que o excesso de gordura corporal é um 
problema de saúde que deve ser visto com mais atenção nesta escola. 
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TECNIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO A tecnologia em saúde é o conhecimento aplicado que permite a prevenção, o 
diagnóstico, o tratamento de doenças e a reabilitação de suas consequências, por meio da qual a 
assistência à saúde é prestada, determinando uma melhor qualidade dessa assistência que é 
proveniente do equilíbrio das tecnologias disponíveis.Trata-se de um estudo reflexivo que objetiva 
realizar uma abordagem do uso de tecnologias duras na atenção básica de saúde.MATERIAIS E 
MÉTODOS Trata-se de um estudo descritivo baseado em revisão de literatura de abordagem 
qualitativa e reflexiva. A obtenção dos dados realizou-se por meio da pesquisa em manuais do 
Ministério da Saúde e artigos de Enfermagem tendo como critério de inclusão aqueles que 
contemplassem o tema da expansão tecnológica e o seu uso na atenção básica. O período de 
publicação analisada foi de 1994 a 2008, totalizando 10 trabalhos estudados, sendo que a principal 
base de dados foi o SCIELO. RESULTADOS E DISCUSSÃO O uso de tecnologia dura na área 
da saúde possibilita agilidade no diagnóstico e na terapêutica qualificada, entretanto tem merecido 
críticas, uma vez que vêm ocorrendo à desvalorização de cuidados humanizados, as relações 
interpessoais estão sendo subutilizadas em detrimento ao uso do equipamento. A expansão tecnológica 
no âmbito da atenção à saúde torna este setor um dos mais dinâmicos. Desse modo são superestimadas 
mesmo que não possuam eficácia comprovada. As tecnologias são incorporadas na perspectiva dos 
interesses que representam uma questão basicamente político/econômica. As políticas de saúde do 
Estado são vinculadas ao modelo econômico-político e, consequentemente no sistema capitalista, nas 
indústrias de medicamentos e nos equipamentos médicos. CONCLUSÃO É coerente afirmar que as 
tecnologias favorecem o atendimento imediato e o diagnóstico mais preciso, fornecem mais segurança 
para toda equipe multidisciplinar, porém, podem contribuir para o processo de desumanização, 
tornando as relações humanas frias e distantes, fazendo com que o paciente sinta-se abandonado, 
insignificante, invisível e apenas como parte de uma engrenagem. É visível a importância do uso das 
tecnologias na assistência aos pacientes na atenção básica, equalizando as tecnologias leves, leve-
duras e duras, por proporcionar qualidade, humanização e eficiência na realização da assistência aos 
programas instituídos nas Unidades Básicas de Saúde. 
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PAF ? PROGRAMA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA DA UFPI: AÇÕES 
MULTIDISCIPLINARES EM SAÚDE PÚBLICA 
 
INTRODUÇÃO A adesão ao tratamento, medicamentoso ou não, tem sido considerada a pedra 
angular do sucesso terapêutico, especialmente de pacientes portadores de doenças crônicas. Atentos a 
essa necessidade, os profissionais de saúde precisam lançar mão de ferramentas que promovam o 
aumento da adesão destes pacientes. A Atenção farmacêutica (AF), interação direta do farmacêutico 
com o paciente através do Acompanhamento Farmacoterapêutico (AFT), é uma prática que favorece a 
adesão terapêutica, uma vez que propõe detectar, prevenir e resolver Resultados Negativos Associado 
aos Medicamentos (RNM) e promover uma farmacoterapia racional. Neste contexto, surge o PAF ? 
Programa de Atenção Farmacêutica, que envolve a formação de novos profissionais da saúde na esfera 
da atenção básica, com ações de ensino, pesquisa e extensão que visam promover a inserção do 
Profissional Farmacêutico em diferentes cenários da saúde. Realiza ações nas áreas de oncologia, 
HIV/AIDS e na atenção primária de saúde. O objetivo deste trabalho é descrever a experiência do 
PAF: atividades, realizações e metas .MATERIAIS E MÉTODOS Na atenção primária, o PAF foi 
contemplado pelo Programa de Extensão Universitária (ProExt), aprovado pelo MEC no edital n°04 
MEC/SESU-PROEXT/2011. O Programa de Extensão: ?Hipertensão arterial - um olhar farmacêutico: 
ações multidisciplinares e educativas no município de Teresina- PI? engloba os projetos ?Atenção 
farmacêutica a pacientes portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) atendidos na Farmácia 
Escola ? UFPI? (CAAE nº 0473.0.045.000-11), que realiza-se através do AFT e segue o Método 
Dáder, Guia de Seguimento Farmacoterapêutico, e ?Avaliação do impacto das intervenções educativas 
na adesão terapêutica de pacientes hipertensos e diabéticos cadastrados no programa HIPERDIA em 
Teresina (PI)? (CAAE nº 0093.0.045.000-11), realizado em três Unidades Básicas de Saúde de 
Teresina (UBS) ? PI com os menores índices de adesão terapêutica. O serviço conta com 
farmacêuticos voluntários e discentes dos cursos de Farmácia, Nutrição e Educação Fisica. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO O número de pacientes atendidos na Farmácia Escola está em 
expansão e a meta é que, até o fim do ano sejam feitos 100 atendimentos. No segundo projeto, 
desenvolvido em UBS, em apenas uma delas há 214 pacientes participantes. São desenvolvidas 
intervenções e prestadas orientações farmacêuticas, nutricionais e físicas. Os resultados têm sido muito 
positivos, melhorando a adesão dos pacientes e promovendo o controle das patologias. A meta é que o 
PAF atinja proporções tais que esse serviço possa ser estendido à população em geral, independente da 
patologia, através da inserção da prestação do AFT na atenção primária de saúde em nosso município. 
CONCLUSÃO:Diante disso, os resultados do PAF, que presta este serviço pioneiro no Piauí, são o 
reflexo da suma importância da Atenção Farmacêutica para a racionalização da terapia medicamentosa 
e diminuição dos RNM, promovendo o aumento da adesão ao tratamento e melhorando a qualidade de 
vida dos pacientes. 
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INTERDISCIPLINARIDADE EM SAÚDE: UM OLHAR VOLTADO À 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA. 
 
INTRODUÇÃO Falar em interdisciplinaridade em saúde significa referir-se à interação entre as 
áreas do saber em saúde, assim como, entre seus conhecimentos humanos, profissionais e técnico-
científicos. Tendo, atualmente, tal assunto ampla aceitação e notoriedade, torna-se importante a 
realização de aprofundamentos teóricos no tema. MATERIAIS E MÉTODOS Baseado em uma 
revisão bibliográfica em bases de dados da bireme, analisando as produções de 2000 a 2011, o 
presente trabalho tem como objetivo discutir a questão da interdisciplinaridade no campo da saúde 
quando a problemática é a dependência química. RESULTADOS E DISCUSSÃO Os resultados 
apontam para uma evolução do tema em questão, em especial no setor público da saúde, dada a 
magnitude do problema e necessidade de um trabalho em equipe de enfrentamento às drogas nos 
âmbitos da prevenção, promoção, tratamento e reinserção social.CONCLUSÃO Desta forma, a 
discussão em questão é relevante e auxilia no aprimoramento dos conhecimentos teóricos sobre o 
assunto para que estes sejam bases de uma prática satisfatória e resolutiva. 
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IMPLANTAÇÃO DOS GRUPOS DE ATIVIDADE FÍSICA NO DISTRITO 01 DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA PIAUÍ - UM RELATO DE CASO 
 
INTRODUÇÃO Estudos apontam que o estilo de vida sedentário afeta 40 a 80% dos brasileiros e 
que vários fatores biopsicossociais influenciam nesta escolha.A Estratégia Saúde da Família (ESF) e o 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) são equipes interdisciplinares que atuam na Atenção 
Básica visando a promoção de saúde e prevenção de agravos como principais metas na evolução da 
saúde dos brasileiros. Tendo as Práticas Corporais e Atividade Física como um dos sete eixos de 
atuação, entendendo a produção da saúde como resultante dos determinantes e condicionantes sociais 
da vida, vislumbrando novas possibilidades de organização e de manifestação. O Projeto objetiva o 
desenvolvimento dos benefícios proporcionados pela prática regular e orientada de atividades físicas 
pela população do município de Parnaíba-PI, atendendo a 140 pessoas em 3 núcleos distribuídos em 
ESFs do distrito 1 de saúde do município. MATERIAIS E MÉTODOS São planejadas atividades 
variadas com o intuito de garantir o máximo de permanecia dos participantes, objetivando: a baixa 
intensidade e impacto, a interação social, o caráter lúdico e recreativo, a transmissão de informações 
referentes à saúde e aquisição de hábitos saudáveis, o autocontrole da ansiedade e estresse. Proposto 
através da manifestação popular em uma das ESFs, o projeto foi planejado e divulgado em cinco ESFs 
do distrito previamente escolhidas pelo NASF através de um matriciamento, onde foi pactuado a sua 
estrutura com dois dias semanais de funcionamento, sendo um com o Educador Físico do NASF e o 
segundo com um responsável da ESF, a permanência de pelo menos dois ACSs no grupo, o 
cadastramento e avaliação clínica de seus participantes. Sendo 4 equipes contempladas com o inicio 
em junho de 2011. RESULTADOS E DISCUSSÃO Passado dois meses de avaliação, a 
permanência do Educador Físico passou a dois dias na semana, pela insegurança dos responsáveis pela 
a ESF, e uma das equipes perdeu o direito a sua realização pela não garantia das condições mínimas de 
execução. As avaliações clínicas foram inviabilizadas pelos médicos das ESFs, seja pela sua 
inexistência, ou pela demonstração de impossibilidade de atendimento aos participantes. Avaliações 
posturais, psicológicas e nutricionais foram realizadas ao longo do tempo por estudantes provenientes 
das universidades locais através de convênios de estágio entre estas instituições e a prefeitura local. 
CONCLUSÃO Conclui-se que a implantação de grupos de atividades físicas em Parnaíba ocorre 
timidamente, com pouca participação das ESFs, o que torna a população ainda mais dependente de 
tratamentos medicamentosos, e do modelo de saúde assistencialista em detrimento da promoção de 
saúde e prevenção de agravos preconizados na Atenção Básica. Dessa forma propõe-se a utilização e 
melhorias dos espaços públicos, criação de grupos voltados para diferentes faixas etárias, para que se 
possa ampliar o leque de oportunidades e utilizar a prática de atividades físicas como fator de 
desenvolvimento da saúde no município. 
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POSSIBILIDADES E LIMITES DO PROCESSO DE ALEITAMENTO MATERNO 
NO SISTEMA OROFACIAL 
 
INTRODUÇÃO Diante dos diversos fatores que contribuem e dificultam essa experiência, as 
mulheres têm vivências diversas, onde cada caso agrega elementos à própria história de êxitos e 
desafios que vão influenciar a experiência presente e condicionam às experiências do futuro.Verificar 
a incidência do aleitamento materno; identificar fatores favoráveis e desfavoráveis manifestados pelas 
mães; realizar avaliação das estruturas no âmbito morfológico (OFAS) em crianças de 0-2 anos de 
idade em ambiente comunitário; Identificar a participação da rede social (família, serviço de saúde e 
comunidade) no incentivo ao aleitamento materno. MATERIAIS E MÉTODOS Pesquisa 
exploratória descritiva. O sujeito são mães e crianças de 0-2 anos de idade assistidas pela Estratégia 
Saúde da família, domiciliadas na Vila Ladeira do Uruguai no município de Teresina (PI). Foram 
realizadas entrevistas dirigidas às mães e exame diagnóstico de avaliação da motricidade oral nas 
crianças durante visitas domiciliares.Estudo aprovado pelo Comitê Nacional de Ética e Pesquisa. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram examinadas 17 crianças e entrevistadas 17 mães com 
idade média de 26,8 anos, dentre elas participaram 3 adolescentes. Verificou-se a incidência do 
aleitamento materno de 47,1%. O desmame com suspensão do aleitamento natural antes dos 4 meses 
foi de 35,3%; entre 6 e 12 meses 5,9%; e após os 12 meses 11,7%; As mães manifestaram os seguintes 
fatores favoráveis ao aleitamento materno: crença na qualidade do leite materno (23,52%), motivação 
para amamentar (17,64%), orientações recebidas na maternidade (17,6%). Entre os fatores 
desfavoráveis registrou-se: rejeição ao peito; volta ao trabalho; e uso precoce da mamadeira. Ao se 
buscar conhecer o apoio recebido pela mãe para realização do aleitamento na sua rede social foi 
manifestado: ausência do apoio da família em 58,8% do total das mães entrevistadas; 41,17% entre as 
crianças com desmame precoce (desmamadas com menos de 4 meses); e 17,6% das mães que 
amamentam de 6 a 12 meses. 50% das mães relataram apoio do serviço de saúde realizado pelo agente 
comunitário e quanto ao apoio da comunidade nenhuma mãe apontou qualquer influencia positiva 
neste ambiente. Na avaliação da motricidade orofacial verificou-se que todas as crianças apresentaram 
pelo menos uma alteração de morfologia e/ou fisiologia comprometida devido a ausência da 
amamentação por mais de 4 meses, verificando-se a instalação de hábitos orais deletérios com o uso 
de chupetas e sucção do polegar.CONCLUSÃO Entre as possibilidades é importante o 
conhecimento e a crença dos benefícios do aleitamento para a mãe e criança. Nos limites incluem-se a 
volta precoce ao trabalho, a mamadeira e a falta de apoio integral da família, do serviço e da 
comunidade para o êxito da amamentação. Recomenda-se o apoio integrado do estado: serviço de 
saúde no âmbito do SUS e sociedade. 
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ESTUDO DA PREVALÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) 
E DOENÇAS CARDIOVASCULARES (DCV) E A BUSCA AO ATENDIMENTO 
MÉDICO ESPECIALIZADO DE UMA COMUNIDADE RURAL DO NORTE DO 
PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO Estima-se que 40 milhões de brasileiros sofram de hipertensão. Desta população, 
metade não sabe que tem a doença, 25% sabem, mas não tratam e apenas 25% tratam adequadamente. 
O mais importante é que este problema, em geral, não tem sintomas. O primeiro sinal de sua 
existência pode ser um infarto, ou um acidente vascular cerebral. É um dos principais fatores de risco 
para doenças decorrentes de aterosclerose e da trombose, está na origem de doenças crônico-
degenerativas, que comprometem a qualidade de vida das pessoas, e suas complicações são 
responsáveis por alta frequência de internações. O trabalho tem como objetivo estimar a prevalência 
de hipertensão arterial (HAS) e doenças cardiovasculares (DCV) em uma população residente na área 
rural do interior da cidade de Parnaíba-PI, buscando associar o conhecimento que os moradores da 
comunidade têm dessas patologias à busca do atendimento médico especializado. MATERIAIS E 
MÉTODOS Um estudo descritivo contemplado pelo programa Universidade Solidária (UNISOL) no 
12º Concurso Banco Santander, intitulado ?Programa de Ação Universitária Multidisciplinar para o 
Desenvolvimento Sustentável e Cidadania do Assentamento Cajueiro do Município de Parnaíba/PI?. 
Parte da ação promovida foi a aplicação de um questionário de 124 questões sendo direcionado a 58 
residências do local. Foram usadas neste trabalho 3 perguntas relacionadas à saúde. A análise dos 
dados foi realizada no programa estatístico SPSS Statistics 17.0. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise foi feita através de gráficos. O gráfico 1 mostra a Incidência de HAS no Assentamento 
Cajueiro em Parnaíba-PI, onde os dados se referem a seguinte pergunta: ?Alguém da casa apresenta 
pressão alta/hipertensão??. Onde 81% não apresenta e 19% possui HAS. No gráfico 2: Incidência de 
doença cardiovascular no Assentamento Cajueiro em Parnaíba-PI, observa-se a resposta da pergunta 
?Alguém da casa apresenta problema no coração, doença no coração?. O qual 98,3% não apresenta e 
1,7% possui DCV. O gráfico 3: Número de vezes que consultou atendimento médico, tendo como 
pergunta ?Quantas vezes o senhor foi a uma consulta médica (qualquer especialidade) nos últimos 12 
meses?. Prevaleceu 1 a 2 consultas por ano (50%). CONCLUSÃO O estudo traz que maior parte da 
população da comunidade rural não possui atendimento básico com simples consultas médicas e baixa 
prevalência de casos de HAS e DCV. Assim, esses dados podem estar sendo subnotificados pela 
pouca atuação da equipe de saúde no local. Portanto é necessário fazer novas pesquisas, pois a HAS e 
DCV são consideradas um problema de saúde universal, onde sua sintomatologia não é evidente e tem 
caráter silencioso. Quanto às consultas médicas, os dados corroboram com as informações do Sistema 
de informação da atenção básica - SIAB por intermédio do DATASUS revelando a pouca visita ao 
consultório médico com aproximadamente 2 visitas ao ano. 
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FARMACOTERAPIA E PSICOTERÁPICOS: REPERCUSSÕES NO TRANSTORNO 
DO PÂNICO 
 
INTRODUÇÃO O transtorno do pânico (TP) é caracterizado pela presença de ataques súbitos de 
ansiedade, acompanhados de sintomas físicos e afetivos, onde estes ataques devem acontecer repetidas 
vezes para que seja diagnosticado o problema. O TP, freqüentemente, é associado à agorafobia, 
definida como o medo intenso de lugares ou situações onde escapar o socorro pode ser difícil na 
hipótese de uma crise. Estas situações são evitadas ou enfrentadas com extrema dificuldade. Para o 
diagnóstico de TP, os ataques devem ocorrer espontaneamente, ou seja, sem um fator desencadeador, 
associados à preocupação com a possibilidade de novos ataques, limitações pessoais e modificações 
no comportamento em função das crises. OBJETIVO: Revisar este tema, como também apontar seus 
possíveis tratamentos. MATERIAIS E MÉTODOS Foi realizado um levantamento bibliográfico 
com o propósito de se investigar a incidência de TP no qual se refere o objetivo específico desta 
pesquisa. Quanto ao embasamento na literatura foram utilizados os bancos de dados Pubmed, Scielo, 
LILACS e BIREME, para a busca de artigos, e livros da Biblioteca Setorial da Instituição no período 
de fevereiro a abril de 2012.RESULTADOS E DISCUSSÃO Podemos citar três tipos de 
tratamento: a farmacoterapia, os psicoterápicos e o tratamento combinado entre estes. Na 
farmacoterapia o controle agudo de uma crise de pânico em curso é, geralmente, feito com 
tranqüilizantes da classe dos benzodiazepínicos (por exemplo, o diazepam). Nos tratamentos 
psicoterápicos a eficácia da terapia cognitivo-comportamental (TCC) está bem estabelecida no 
transtorno do pânico, tanto quando realizada individualmente como quando realizada em grupo. Em 
comparação, o tratamento combinado utiliza-se de estratégias que combinam procedimentos 
farmacológicos com terapia cognitivo-comportamental, são consideradas as mais eficazes no 
tratamento do transtorno pela maioria dos pesquisadores. CONCLUSÃO Como visto, apesar do 
transtorno do pânico causar muitos prejuízos ao indivíduo, este é um problema tratável, alcançando-se 
excelentes resultados tanto com o uso de medicação, terapias e também com o tratamento combinado 
entre estas. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA: 
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA TERRITORIALIZAÇÃO 
 
INTRODUÇÃO O processo de territorialização no âmbito da Estratégia Saúde da Família- ESF 
permite o esquadrinhamento da área de atuação das equipes vinculadas à Unidade Básica de Saúde - 
UBS, e é a primeira etapa realizada pelas equipes da Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família e Comunidade ? RMSFC a equipe é composta por residentes de psicologia, odontologia, 
enfermagem, fisioterapia, educação física e nutrição. O presente trabalho foi realizado na área de 
atuação da UBS Doutor Evaldo Carvalho localizada no Bairro Nova Brasília em Teresina 
Piauí.MATERIAIS E MÉTODOS Através da visita às microáreas e equipamentos sociais 
presentes, produção de imagens, entrevistas com os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, análise de 
documentos, construção do mapa, rodas de conversa com atores da comunidade e profissionais de 
saúde foi possível identificar demandas para a residente de Psicologia. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO O processo de territorialização proporcionou conhecer a dinâmica do território, seus 
atores e hábitos, para a residente de Psicologia foi possível identificar quais problemáticas emergem 
naquele local, indivíduos consumindo medicação psicotrópica em demasia, doentes mentais 
trancafiados legitimando a pouca habilidade dos familiares em lidar com a situação, crianças com 
dificuldade de aprendizagem e comportamentais, idosos depressivos e demais demandas. Após a etapa 
de territorialização que permitiu a coleta de dados será possível planejar ações que apurem a qualidade 
de vida desta comunidade através da promoção, educação em saúde e empoderamento da 
população.CONCLUSÃO A identificação de demandas para profissional de psicologia na Saúde 
Coletiva aponta para a necessidade da inserção de um maior número de psicólogos nesse contexto, 
além da construção de uma prática que vise atingir um número maior de pessoas substituindo a visão 
individualizada de sujeito utilizando abordagens coletivas e valorizando a existência de determinantes 
sociais, fatores múltiplos de adoecimento e suas implicações no cotidiano das famílias. 
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 (IN)SATISFAÇÃO PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO: IMPACTO NA 
QUALIDADE DE VIDA 
 
INTRODUÇÃO A satisfação profissional é um fenômeno subjetivo e bastante específico para 
determinado ambiente de trabalho, consolida o conjunto: saúde, ambiente e trabalho, que interfere na 
qualidade de vida. Objetivo: Analisar os aspectos associados à satisfação e insatisfação profissional do 
enfermeiro e seus impactos na qualidade de vida. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um 
estudo qualitativo de caráter descritivo exploratório de revisão sistemática, utilizou as bases de dados 
do SciELO e BVS com as palavras-chave ?satisfação profissional?, ?satisfação profissional do 
enfermeiro? e ?satisfação no trabalho? encontrando 159 artigos científicos entre esses apenas cinco 
artigos abordam a satisfação profissional do enfermeiro, constituindo a amostra. Os artigos foram 
publicados no período de 1999-2011 por enfermeiros e professores de cursos de enfermagem, em sua 
maioria em revistas de enfermagem, realizados nos estados do Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo 
através de métodos quantitativos com questionários, formulário e escalas sendo entrevistados 
enfermeiros com prevalência do sexo feminino. Os dados desse estudo foram analisados através da 
análise de conteúdo de Laurence Bardin dividido em duas categorias: satisfação profissional do 
enfermeiro e insatisfação profissional do enfermeiro associadas aos impactos na qualidade de vida. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Os resultados apontam os aspectos relacionados à satisfação 
profissional do enfermeiro: gostar do que faz, bom relacionamento multiprofissional, autonomia, 
interação, requisitos do trabalho, status profissional, responsabilidade, estrutura política e organização 
das empresas, motivação; e a insatisfação profissional do enfermeiro: condições de trabalho, salário, 
relacionamento intersetorial, desvalorização e falta de reconhecimento do trabalho, falta de expectativa 
de ascensão na carreira, benefícios compensadores, acúmulo de atividades, status da função, forma de 
implementação de mudanças, escassez de perspectivas de obter novos conhecimentos e melhorar a 
qualidade do desempenho na assistência. CONCLUSÃO Conclui-se que a satisfação profissional é 
um indicador na qualidade de vida do profissional por influenciar na saúde, como conceituada pela 
Organização Mundial de Saúde, assim como na qualidade do serviço e desempenho profissional. 
Percebe-se a necessidade de melhores condições de trabalho para o enfermeiro, por que este 
profissional é fundamental na equipe de saúde e para que o mesmo cuide é necessário também ser 
cuidado. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES 
TERAPÊUTICAS NO TRATAMENTO DOS PORTADORES DE DISTÚRBIOS 
MENTAIS. 
 
INTRODUÇÃO As atividades terapêuticas se apresentam como mais uma ferramenta, que somada 
a outras colaboram para reabilitação psicossocial do sujeito. Valorizando a história de vida de forma 
que este sujeito sinta-se acolhido. As atividades terapêuticas visam resgatar a cidadania do portador de 
transtorno mental porque passa a exercer papel fundamental tanto como elemento terapêutico como 
promotor de reinserção social através de ações que envolvem trabalho, criação de produto, geração de 
renda e a autonomia do sujeito de pensar, planejar e agir. Este trabalho trata-se de um relato de 
experiência e tem por objetivo relatar e descrever a experiência vivida pelas acadêmicas de 
enfermagem durante o estágio Supervisionado no CAPS II, zona Leste de Teresina, bem como 
identificar qual a importância das atividades terapêuticas para os usuários do CAPS.MATERIAIS E 
MÉTODOS Este estudo trata-se de um relato de experiência trabalho esse desenvolvido pelas alunas 
de Enfermagem da Faculdade NOVAUNESC durante o estágio supervisionado no Centro de Atenção 
Psicossocial de Teresina-PI. Realizaram-se diversas atividades terapêuticas juntamente com toda a 
equipe multidisciplinar (Terapeuta ocupacional, educador físico, psicóloga, enfermeiros, assistentes 
social e artesãos). Dentre essas atividades estão: pinturas, bordados, costuras, esculturas, oficinas de 
dança, canto, culinária e beleza, bingo, jogos educativos, rodas de conversa. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO O trabalho desenvolvido é de fundamental importância no processo de recuperação 
desses usuários. Colaborando para amenizar os efeitos negativos da doença mental. Duas vezes por 
mês ocorrem reuniões no CAPS, onde são abordados assuntos referentes a toda rede de serviço de 
saúde mental, inclusive a organização das atividades terapêuticas. Conforme o cronograma do serviço 
de segunda a sexta feira são realizadas as atividades terapêuticas, cada dia uma atividade diferente, 
atividades escolhidas por afinidade dos usuários, entre elas estão: oficinas de beleza, culinária, música 
e dança, rodas de conversa, jogos educativos, pintura, esculturas. Observou-se que essas atividades 
terapêuticas tem ajudado os usuários a enfrentar suas dificuldades, os medos e angústias de forma 
positiva. CONCLUSÃO Pode-se concluir que as atividades terapêuticas estão de forma bem 
significativa contribuindo para ajudar os usuários com transtornos mentais. Nota-se que há uma 
diminuição nas complicações dos distúrbios, até mesmo os efeitos colaterais dos medicamentos, pois 
as atividades terapêuticas estimulam a mente, melhoram a auto estima e promove a relação afetiva uns 
com os outros. 
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RISCOS PSICOSSOCIAIS: REFLEXOS NA SAÚDE MENTAL DE ENFERMEIROS 
DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
INTRODUÇÃO O profissional de enfermagem da Estratégia de Saúde da Família (ESF), em geral, 
está exposto a diversos fatores de risco psicossocial em seu ambiente de trabalho. De acordo com os 
estudos analisados, estes riscos podem gerar situações de estresse, medo, angústia e sensação de 
impotência. O presente estudo objetiva conhecer os fatores predisponentes aos riscos psicossociais que 
enfermeiros da ESF são submetidos no ambiente laboral e as consequências para a saúde mental 
desses profissionais. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de uma revisão integrativa sobre os 
riscos psicossociais presentes no cotidiano dos enfermeiros da ESF. Foram selecionadas nove 
publicações científicas nacionais, em texto completo, tendo enfermeiros como autores ou 
colaboradores, entre os anos de 2007 a 2011 no banco de dados da BVS, a partir dos seguintes 
descritores: saúde do trabalhador, saúde pública, saúde mental , saúde da família, enfermagem em 
saúde comunitária, riscos ocupacionais. RESULTADOS E DISCUSSÃO Com base na análise das 
produções verificou-se que todos os autores destacaram o ambiente físico e/ou as condições de 
trabalho como fatores condescendentes para o risco psicossocial enfrentado pelos enfermeiros da ESF. 
Segundo Magnago et al (2009), sobressalta-se como fator de risco psicossocial o trabalho em 
conjunto, pois cada profissional possui valores e símbolos sobre a saúde, a doença, a vida e a morte; o 
trabalho densamente normatizado; a constante atualização teórica e técnica; o baixo poder de decisão e 
a rotatividade de funcionários. Este último pôde ser confirmado na pesquisa de Kebain (2011), onde 
foi comprovado que poucos enfermeiros ficam por longos períodos de tempo em uma mesma equipe 
de ESF. Para Campos et al (2010), a exposição de enfermeiros da ESF aos riscos psicossociais, por 
vezes, desencadeia sentimentos de falta de apoio, frustração, desânimo, angústia, indignação e 
estresse. Conforme Santos (2007), este último é o agravo de maior prevalência entre esses 
profissionais e segundo Trindade (2007), caso o estresse seja associado ao trabalho, é possível que o 
enfermeiro da ESF esteja sofrendo da Síndrome de Burnout. Ainda de acordo com Griep et al (2011), 
a permanência dos riscos psicossociais no trabalho é potencialmente comprometedora do bem-estar 
físico e mental da equipe da ESF. Compreende-se que os riscos psicossociais devem ser minimizados, 
necessitando de mudanças culturais, econômicas e nas políticas sociais e de saúde. CONCLUSÃO 
Nesta revisão integrativa, conclui-se que os riscos psicossociais são relacionados ao ambiente e às 
condições de trabalho em que os enfermeiros podem ser submetidos, uma vez que possuem grandes 
responsabilidades, baixossalários e resolvem problemas que também são de competência de outros 
profissionais. Diante disso, o enfermeiro pode apresentar estresse, angústia e medo, sendo de extrema 
importância a implementação de medidas para melhorar a atenção à saúde do profissional enfermeiro 
atuante nesta área. 
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A IMPORTANCIA DA INSERÇÃO FAMILIAR FRENTE AO TRATAMENTO DO 

SUJEITO COM SOFRIMENTO PSIQUICO NO CAPS. 
 
INTRODUÇÃO O presente artigo tem por objetivo relatar as ações desenvolvidas em uma pesquisa 
de Saúde Mental no CAPSi da cidade de Timon- MA, com o intuito de reafirmar a importância da 
inserção da família frente a esse processo de atenção e cuidado juntamente com a instituição afimde 
buscar o sucesso do processo terapêutico, a qualidade de vida e a interação do usuário com a família e 
ao seu meio social.MATERIAIS E MÉTODOS Foram utilizados como método de coleta de dados 
a escuta, acolhimento, bem como rodas de conversa,entrevistas informais, observação participante, 
oficinas e debates esclarecedores sobres as problemáticas vivenciadas pelas famílias. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Oportunizou-se maior conhecimento e orientação 
educativamente com finalidade de amenizar os sentimentos de angústia vivenciados por elas, com 
objetivo de investigar a ligação entre família, usuário e serviço de saúde mental,atentando-se para o 
manejo de cuidado parental, formas de melhorar o vínculo, facilitando assim o entendimento do 
processo saúde-doença, compreendendo a realidade social, os conhecimentos e práticas humanas das 
famílias inseridas nesse contexto. CONCLUSÃO Em suma, o CAPSi de Timon-MA é uma 
instituição que busca apesar de suas limitações, acolher os pacientes com transtornos mentais, 
estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia, 
oferecer-lhes atendimento multiprofissional.Na prática foi privilegiado a relação usuário e familiar 
devido percebermos a carência de participação ativa dos acompanhantes no processo de tratamento 
dos usuários, em virtude de uma tradição em que o saber está apenas do lado da equipe. Isso trouxe 
grandes ganhos tanto para a instituição quanto para nossa experiência. 
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RESILIÊNCIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE: REVISÃO SISTEMÁTICA DE 
ARTIGOS BRASILEIROS 
 
INTRODUÇÃO Resiliência caracteriza-se pela capacidade do ser humano responder as demandas 
da vida cotidiana de forma positiva, apesar de viver em um contexto adverso. É um fenômeno 
complexo e dinâmico presente no desenvolvimento de qualquer ser humano, resultando na 
combinação entre os atributos do indivíduo e de seu ambiente familiar, social e cultural. Segundo a 
literatura, este tema surge como um conceito promissor na promoção da saúde, pois resiliência implica 
falar não apenas dos riscos impostos pelas circunstâncias vividas pelo sujeito, as quais aumentam a 
probabilidade de ocorrência de problemas ou de inadaptação, mas, também,reconhecer a existência 
concomitante de certas condições ou processos que protegem os sujeitos. O presente artigo aborda 
uma revisão sistemática sobre resiliência como fator de promoção da saúde. MATERIAIS E 
MÉTODOS Estudo de revisão sistemática, realizado por meio de levantamento da produção 
nacional dos últimos 10 anos sobre resiliência e promoção da saúde, no período de fevereiro a abril de 
2012 nas bases de dados bibliográficos: LILACS, MEDLINE e SciELO. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 14 artigos foram selecionados conforme critérios pré-estabelecidos, servido de base 
para este trabalho. Utiliza-se resiliência como estratégia individual ou coletiva voltada à proteção e 
promoção da saúde, principalmente em grupos vulneráveis. Deste modo, a resiliência emerge como 
um novo modelo de se compreender o desenvolvimento humano, representando um dos possíveis 
caminhos para que os profissionais possam realmente trabalhar, deslocando a ênfase da dimensão de 
negatividade da doença para as potencialidades do próprio indivíduo, as quais possibilitam que sejam 
criadas as condições para que o mesmo possa se desenvolver como sujeito capaz de responder 
positivamente às demandas da vida cotidiana, apesar de ter sido criado em ambientes com alto 
potencial de risco.CONCLUSÃO O conceito de resiliência em saúde é um referencial promissor e 
importante para os profissionais de saúde. Além disso, possibilita aos indivíduos uma vida ativa e 
participativa frente às adversidades. 
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A HUMANIZAÇÃO NO ACOLHIMENTO EM UNIDADES DE URGÊNCIAS E 
EMERGÊNCIAS 
 
INTRODUÇÃO Desde criação do Sistema Único de Saúde (SUS) a saúde brasileira teve grandes 
avanços, porém há ainda dificuldades em disponibilizar serviços de saúde de qualidade aos seus 
usuários. Os serviços de emergência e urgência representam a porta de entrada aos serviços de saúde, 
mas se encontra com um número excessivo de usuários nas filas de atendimento. Esta grande procura 
pelo serviço tem gerado a superlotação no setor de urgência e emergência, com isso uma sobrecarga 
de trabalho para equipe de saúde que faz o atendimento. E esses fatores podem levar a pratica de ações 
desprovidas de humanização. Diante disso, desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de analisar a 
humanização no acolhimento aos usuários do SUS nas unidades de urgência e emergência. 
MATERIAIS E MÉTODOS Este trabalho trata-se uma pesquisa de natureza revisão de literatura, 
desenvolvida a partir de material já elaborado e constituído principalmente de artigos científicos 
publicados após o ano de 2006, em bancos de dados virtuais Scielo e Bireme, com base nos seguintes 
descritores: humanização, urgência e emergência e acolhimento. Foram encontrados 15 artigos e 
selecionados 4, os quais foram lidos na integra e classificados de acordo com o tema. Os mesmo foram 
resumidos e demonstrados um a um, com uma contextualização em forma de comentário, discutindo-
se sua relação com o tema. Os artigos que não tinham ligação com o tema foram 
descartados.RESULTADOS E DISCUSSÃO Realizando a leitura dos artigos selecionados, 
utilizando a referida metodologia, foi possível observar três itens de grande ocorrência nas publicações 
analisadas, são eles: os aspectos relativos à implantação do sistema de acolhimento, a humanização 
como objetivo de pesquisas dos profissionais de saúde e que as práticas de acolhimento é um reflexo 
das condições de trabalho em que os profissionais estão submetidos. CONCLUSÃO Conclui-se que 
a construção do acolhimento humanizado é um processo que ainda está em adaptações para que possa 
ser executado da forma, o qual foi idealizado nas cartilhas oficiais. Assim esta humanização é um 
desafio ser vencido. Há muito que se fazer com relação aos profissionais para poder humanizar o 
acolhimento ao usuário. Uma vez que, toda equipe de saúde deve estar sensibilizada, amparada e 
assistida para que as ações de humanização estejam presentes em toda a atenção prestada. Deve-se 
buscar avanços por de metas construídas e discutidas no próprio ambiente de trabalho, incluindo os 
protagonistas (gestores, usuários e usuários) das ações e relações que permeiam a atenção na 
emergência e urgência. 
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REFLEXÕES SOBRE O ATENDIMENTO ÀS DIVERSIDADES SEXUAIS: REVISÃO 
DE LITERATURA 
 
INTRODUÇÃO O ato de cuidar exercido pelos trabalhadores em saúde é sempre uma ação que 
envolve valores, mitos, pré-conceitos e, muitas vezes, discriminação. Reconhecer essa relação nem 
sempre amistosa é um pressuposto importante para que não ocorra violação de direitos de ambas as 
partes. O preconceito por orientação sexual e identidade de gênero ainda é muito presente na área da 
saúde. Conceitos naturalizadores heterossexistas acerca da sexualidade permitem que haja uma 
normalização do discurso preconceituoso. Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre os paradigmas 
que cercam a relação entre o profissional da saúde e o paciente e as pessoas LGBT. MATERIAIS E 
MÉTODOS Este é um estudo teórico-bibliográfico em que se procedeu à revisão de artigos técnico-
científicos indexados nas bases de dados SCIELO, MEDLINE e LILACS. Como critérios de inclusão, 
foram consideradas as publicação nos idiomas inglês, espanhol e português. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO O preconceito é uma prática de julgamento baseada em crenças, atitudes e 
comportamentos que censura qualquer membro de um determinado grupo humano, referindo-se a este 
como portador ou difusor de práticas ou pensamentos considerados negativos. Esta prática parte de 
dois princípios: a desqualificação e a marginalização daquilo que é diferente. Tomando-se que o 
?diferente? é tido como minoria, conclui-se que a ?norma padrão? Seja ditada por uma maioria, porém 
não é bioético aceitar as normas estabelecidas por essa maioria, pois a construção de uma sociedade 
livre, justa e equitativa não se baseia em uma relação percentual e quantitativa. A bioética é um 
exercício prático caracterizado pela observação e análise das práticas culturas dentro dos discursos que 
brotam nas relações, quando há a incorporação deste conhecimento se exerce a bioética. Reconhece-se 
que os indivíduos pertencentes às diversidades sexuais encontram-se numa situação de vulnerabilidade 
na saúde, pois este grupo sofre com processos discriminatórios e preconceituosos, suprimindo seu 
direito à saúde, à dignidade, a não-discriminação, à autonomia e ao livre desenvolvimento. Poucos são 
os estudos que trazem como foco a relação entre o profissional de saúde e o paciente LGBT, as 
publicações focam-se em testemunhos positivos de experiências acadêmicas com esses indivíduos ou 
análises sobre o currículo da graduação e as diversidades. CONCLUSÃO Na área da saúde, as 
injúrias contra a população LGBT também se mostram presentes, somados a isto obstáculos impostos 
pelos próprios profissionais de saúde agravam a situação. As estratégias de combate são fundamentais 
para a melhora da qualidade de vida desses indivíduos. Por esse motivo, propõe-se a criação e 
execução de disciplinas que estimulem o aluno a afrontar seus conceitos de mundo e aprender pela 
prática a questionar valores ditados. Acredita-se que somente através de um processo reflexivo acerca 
de seus próprios atos e ideias é que o profissional será capaz de exercer a arte de cuidar. 
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EQUIPE DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS: A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NO 
PROCESSO DE CAPTAÇÃO 
 
INTRODUÇÃO Transplante é um tratamento que pode salvar e melhorar a qualidade de vida de 
muitas pessoas, proporcionando algum conforto. Os transplantes com doadores cadáveres trouxeram 
também, para muitos pacientes sem prognóstico de vida e qualidade da mesma, a oportunidade de 
sobrevivência e de melhor qualidade de vida. Um aspecto altamente relevante efetivado pelo 
enfermeiro é a abordagem à família do possível doador, momento em que deve apresentar além do 
conhecimento científico referente ao quadro clínico um preparo emocional que lhe permita lidar com 
as diferentes reações dos familiares diante da perda, de modo que estes compreendam a morte 
encefálica aceitem a doação de órgãos como um ato humanitário. Os transplantes com suporte 
adequado é realizada pela equipe de captação de órgãos, que possui funções de identificação do 
possível doador de órgãos e tecidos. Sendo assim, importante o papel do enfermeiro no processo de 
captação de órgãos. O enfermeiro é um elo entre a equipe/família/doador/receptor. O trabalho objetiva 
mostrar o papel do enfermeiro e sua importância na equipe de captação de órgãos, desde a existência 
de um doador até a devolução do corpo aos familiares. MATERIAIS E MÉTODOS O trabalho é 
uma pesquisa bibliográfica realizada por meio de levantamento e analise do acervo documental de 
artigos periódicos científicos indexados nas bases de dados SciELO, bibliotecas virtuais e físicas em 
busca de artigos, dissertações, livros, monografias, periódicos e teses publicados. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO A pesquisa mostra que a reestruturação das centrais de notificação, captação e 
distribuição de órgãos, e a criação das organizações de procura de órgãos deixaram de ser realizada 
pelos mesmos profissionais que efetuavam os transplantes. Com equipes treinadas e capacitadas, o 
transplante passou a ser um tratamento efetivo, o enfermeiro conquistou seu espaço de maneira 
responsável, atuando junto com a equipe multiprofissional, ao desenvolver um papel técnico e ativo, e 
ainda passou a ser o norteador da população de potenciais doadores e receptores de órgãos, orientando 
e multiplicando informações, de modo a tornar o transplante uma experiência menos dolorosa para 
ambos. A questão dos transplantes é importante e principalmente a notificação de um possível doador, 
para isso é necessários critérios para notificar a família e ao receptor, então é feito uma análise no 
banco de dados da CNCDOs para analisar os dados se compatíveis tanto do receptor quanto do 
doador, existe toda uma técnica de segurança para a escolha do receptor no intuito de reduzir riscos 
secundários. CONCLUSÃO O profissional de enfermagem no contato com o doador ou com o 
receptor deve considerar os conhecimentos sobre os direitos humanos, ética e legislação a respeito de 
morte cerebral, doação de órgãos e captação, não esquecendo os aspectos culturais psicológicos e 
religiosos. Enfermeiros membros da captação são os profissionais mais próximos do paciente e da 
família, por isso a importância de oferecer informações para a família. 
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CO-INFECÇÃO DE LEISHMANIOSE/AIDS EM TERESINA-PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO Segundo a OMS a leishmaniose visceral, é uma doença parasitária transmitida por 
vetor e quase sempre fatal, sobretudo, quando não se institui o tratamento adequado. É endêmica em 6 
países, sendo que 90% desses casos ocorrem em Bangladesh, Etiópia, Brasil, Nepal, Índia e Sudão. 
Em vários estados do Nordeste apresenta surtos epidêmicos, tais como no: Píauí, Rio Grande do Norte 
e Maranhão. Em Teresina-Piauí, devido ao clima tropical, ás condições sócio -econômicas e á 
conflitos ocorridos nesta área, a leishmaniose encontrou subsídios para seu desenvolvimento, sendo 
dividida em áreas de intensa e moderada transmissão para leishmaniose visceral. Com o surgimento e 
posterior aumento de casos de AIDS, a leishmaniose ganhou ainda mais importância, devido á 
susceptibilidade dos portadores de HIV. O número de casos de co-infecção HIV/Leishmania tem 
crescido, fazendo com que a associação entre essas duas infecções seja considerada um problema 
emergente. MATERIAIS E MÉTODOS O presente estudo descreve o perfil epidemiológico dos 
pacientes de Teresina-Piauí que apresentaram co-infecção Lishmaniose/AIDS no período de 2007-
2010, registrados no SINAN. O estudo é do tipo epidemiológico-exploratório, retrospectivo, e se 
referem ao perfil sócio-demográfico dos pacientes co-infectados, sendo que as variáveis estudadas 
foram: Sexo, Zona de residência, faixa etária, raça e evolução da doença. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO No período de estudo, foram diagnosticados 287 pacientes com Leishmaniose 
Visceral em Teresina-Piauí, sendo que 40 (13,94%) apresentaram co-infecção com AIDS. O número 
de casos de co-infecção HIV/leishmania tem crescido, e mais de 70% dos casos de LV em adultos 
estão relacionados com AIDS e 9% de todos os pacientes com AIDS tem LV recém-adquirida. Dos 40 
casos que apresentaram co-infecção 34(85%) eram do sexo masculino e 6(15%) eram do sexo 
feminino. No estudo, 39 pacientes(97,5%) eram da raça parda e em apenas um paciente(2,5%) não foi 
possível identificar a raça. Levando em consideração a faixa etária, 36 pacientes (90%) estavam entre 
20-59 anos e a maioria dos pacientes 38(95%) viviam na zona urbana do município de Teresina e 
2(5%) viviam na zona rural. A análise da co-infecção evidenciou a interiorização do HIV e a 
urbanização da LV no Brasil, constatando-se sobreposições das áreas de transmissão. Pode-se perceber 
também que a maior parte dos pacientes co-infectados, 30(75%), evoluíram para a cura e apenas 
8(20%) foram ao óbito. CONCLUSÃO Em Teresina-Piauí a co-infecção é um grave problema de 
saúde pública apresentando aumento ano-ano, com mortalidade chegando a 20%. A pesquisa 
possibilitou conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes que apresentaram co-infecção LV/AIDS, 
refletindo a necessidade de atuação de medidas para o controle de novos casos. 
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COBERTURA VACINAL DOS ESTUDANTES DE TECNOLOGIA EM 
RADIOLOGIA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM TERESINA, 
PIAUÍ. 
 
INTRODUÇÃO A cobertura vacinal expressa à proporção de pessoas de um grupo alvo que foi 
vacinada em um período de tempo. Ela é fundamental para a proteção de profissionais e estudantes da 
área da saúde durante o desempenho de suas funções. O ambiente de trabalho hospitalar, no qual o 
tecnólogo em radiologia está inserido, é considerado insalubre por agrupar pacientes portadores de 
diversas enfermidades infectocontagiosas. Os estudantes necessitam de maior atenção, visto que estão 
mais expostos a acidentes e infecções, devido a falta de experiência, não utilização de medidas de 
biossegurança e controle de infecção. Assim, é necessário preocupação quanto à imunização dos 
estudantes para evitar a exposição a riscos desnecessários. O presente trabalho tem por objetivo 
verificar a cobertura vacinal dos estudantes de Tecnologia em Radiologia de uma Instituição de Ensino 
Superior (IES) em Teresina, Piauí. MATERIAIS E MÉTODOS Participaram da pesquisa 70 
graduandos de Tecnologia em Radiologia de uma IES de Teresina, Piauí. O instrumento de coleta de 
dados foi um questionário composto por 10 questões sobre o tema. A análise estatística foi feita 
utilizando o Microsoft Excel (Microsoft Corporate XP, versão 2010) para cálculo de porcentagens, 
médias aritméticas e construção de gráficos. RESULTADOS E DISCUSSÃO Encontrou-se uma 
cobertura vacinal de 43,1% para hepatite A, 41,2% para hepatite B, 80,4% para tríplice viral, 29,4% 
para varicela, 41,2% para dT e 64,7% para influenza. Somente 4,3% dos alunos afirmaram ter 
recebido todas as vacinas recomendadas para o profissional de saúde. Além disso, observou-se que a 
maioria dos entrevistados (80%) tem conhecimento sobre a vacinação a partir das campanhas 
promovidas pelo Ministério da Saúde e apenas 34,3% adquirem tais conhecimentos na IES na qual 
estudam. CONCLUSÃO Os estudantes entrevistados não estão vacinados de maneira adequada, 
mostrando a necessidade da implantação de programas de imunização para o grupo. Além disso, é 
importante que a IES esclareça seus alunos sobre a vacinação e sua importância para a manutenção da 
saúde. 
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ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM À LACTENTE COM PNEUMONIA 
 
INTRODUÇÃO As pneumonias não são diagnosticadas só pela história clínica, mas sim a história 
geral de saúde, da idade da criança, exames físico, exames radiológicos e laboratoriais. Possui uma 
variação de agentes etiológicos assim como de sinais e sintomas sendo os mais frequentes tosse, febre, 
taquipnéia, dispnéia, tiragem intercostal ou subcostal e batimentos de asas de nariz. (BRUNNER, 
2009). OBJETIVO: Identificar os principais cuidados de enfermagem, prestados a criança com 
pneumonia.MATERIAIS E MÉTODOS Estudo descritivo do caso de uma lactente de 10 meses, 
acompanhada pela genitora, internada em um hospital de Sobral, CE, por 13 dias do mês de maio de 
2012 para submeter-se ao tratamento de pneumonia com suspeita de tuberculose. O estudo está de 
acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO A lactente Y.M.S.L, de 10 meses, acompanhada por sua genitora, foi admitida na 
unidade hospitalar de clínica pediátrica com queixas de cansaço, tosse cheia, febre há 3 dias recorrente 
e 1 episódio de vômito. Conforme relatos da mãe, fez uso de amoxicilina por 7 dias. P ? 8 kg; T-37°C; 
FR ? 54 irpm. Diagnostico médico inicial: Pneumonia e Tuberculose? Exames complementares: Raios 
X, hemograma completo e Derivado Proteico Purificado (negativo). Diagnóstico Médico: Pneumonia. 
Prescrição Médica: Ampicilina 500mg/5ml: 2ml IV 6-6h; Dipirona 0,3ml + 3ml AD IV 6-6h; NBZ ? 
SF 3ml +3gts berotec 6-6h. T- 36,5°; SpO2% - 91; FC ? 118 bpm; FR, variação ao dia 64-40 irpm. 
Acrescentado ao tratamento medicamentoso o uso de Predinisolona 10mg, 4,5 ml, VO, 12-12h. 
Anotações de enfermagem: abdômen globoso, coriza, ausência de evacuação. Medicação 
acrescentada: Dimeticona 8gts VO 8-8h. Diagnóstico de Enfermagem: Padrão respiratório ineficaz 
relacionado à limitação do fluxo de ar, evidenciado por dispnéia, tosse e presença de secreções. 
Objetivo: melhorar o padrão respiratório; diminuir a presença de secreções brônquicas. Intervenções 
de Enfermagem - Monitorar o estado respiratório. Oferecer oxigenoterapia (se necessário) e 
nebulização conforme a prescrição médica; Manter cabeceira da cama elevada a 45º(Fowler). 
Distúrbio de sono relacionado à dificuldade respiratória, evidenciado por dispnéia quando está 
dormindo. Objetivo - O cliente deverá apresentar melhora no padrão de sono em 24 horas. 
Intervenções de Enfermagem - Manter um programa equilibrado de atividade e repouso; Orientar à 
mãe que evite ruídos agudos durante o período de sono e repouso. Evolui bem, após orientações à mãe 
sobre maiores cuidados com a lactente quanto à oferta de líquidos, nutrição e higiene durante o 
período de internação à alta hospitalar.CONCLUSÃO A assistência de enfermagem à criança com 
pneumonia deve ser integral, tendo como meta diminuir o período de internação da criança através de 
cuidados simples tanto por parte da família como por parte dos profissionais de saúde na unidade. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ADESÃO MEDICAMENTOSA AO IDOSO 
HIPERTENSO E DIABÉTICO NA ATUAÇÃO PRIMÁRIA 
 
INTRODUÇÃO Com a elevação de casos de óbitos por comorbidades de doenças crônico 
degenerativas, sendo as doenças cardiovasculares a mais prevalente e evidenciada por fatores de risco 
a Hipertensão arterial e o Diabetes Mellitos (DM), considera-se um agravo a ser resolvido pela Saúde 
Pública. A Equipe de Saúde da Família atua como rede de apoio a pacientes com Hipertensão e DM. 
As terapias medicamentosas para esses idosos acondicionam o enfermeiro na atuação primária a 
atividade de informar e assegurar-se de que as instruções são interpretadas corretamente, sendo elas 
necessárias para adesão aos medicamentos. OBJETIVOS: Avaliar e intervir na abordagem terapêutica 
de idosos com hipertensão e diabetes, identificando dificuldades encontradas para a adesão aos 
medicamentos em um Posto de Saúde de Sobral-CE, com ações educativas. MATERIAIS E 
MÉTODOS O trabalho é do tipo estudo de caso. O público alvo foi uma idosa atendida na consulta 
de Hipertensão, ocorrendo durante o estágio prático curricular em um Posto de Saúde de Sobral, do 
curso de Enfermagem da Faculdade INTA, no mês de Maio de 2012. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO O primeiro momento foi à seleção da idosa participante do estudo, tendo como ajuda a 
opinião da enfermeira preceptora do estágio. No segundo momento ocorreu a consulta Hiperdia 
(Hipertensão e Diabetes) com a idosa selecionada. Já no terceiro momento foram analisadas as 
respostas da idosa e proposto intervenções de enfermagem de acordo com os diagnósticos obtidos. 
Foram identificados através dos critérios de análise dos dados; uma predominância relevante a não 
adesão aos medicamentos por motivos de: esquecimento, rótulo de difícil identificação, epigastralgia e 
variados medicamentos em horários que segundo a idosa eram impertinentes, sendo assim, abordada 
de maneira centrada. As orientações para adesão medicamentosa foram às seguintes: o armazenamento 
dos medicamentos foi separado em três sacos de cores diferentes; amarelo representando os 
medicamentos da manhã, o vermelho estando os medicamentos da tarde e a noite sendo um saco preto, 
todos os sacos rotulados na frente o horário do fármaco e o nome tendo maior visibilidade, com dose 
exata para o dia sendo estocado diariamente pela filha que auxilia e as cores para serem associadas 
com o sol e a noite, além de acomodados em local arejado, sem umidade e de fácil visualização, assim 
impedindo o esquecimento.CONCLUSÃO Concederam-se informações, recursos e suporte 
preventivos educacionais para auxiliar na prevenção de possíveis e evitáveis conseqüências maléficas 
na vida do idoso, tendo como foco principal a estabilidade hemodinâmica. Concluímos também, a 
importância da habilidade e o conhecimento específico do enfermeiro na saúde do idoso que mantêm 
atividade de educação em saúde prioritária no seu perfil. 
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AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE FLUORETO NAS ÁGUAS DE 
ABASTECIMENTO DE PARNAÍBA, PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO A fluoretação das águas de abastecimento público é um dos métodos de controle 
da cárie dentária mais eficazes em virtude de seu uso independer da motivação do individuo no 
autocuidado com sua saúde bucal. Entretanto a fluoretação deve ser realizada de forma contínua e 
ininterrupta para que os resultados sejam satisfatórios. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
concentração de fluoreto nas águas de abastecimento público do município de Parnaíba. 
MATERIAIS E MÉTODOS As amostras foram coletadas nos bebedouros de escolas públicas dos 
bairros representativos das microrregiões que compõem o município. Foram selecionadas cinco 
escolas no município para a coleta. Foram obtidas três amostras de água em cada escola utilizando-se 
tubos de 1,8ml, durante oito meses consecutivos. Para a realização das análises, foi utilizado eletrodo 
específico (Orion modelo 9609: Orion Research) e um analisador de íons (Orion modelo 710-A: Orion 
Research), previamente calibrados com soluções padrões de flúor de 0,125 a 1,0 ppmF. As amostras 
foram analisadas em duplicata com tampão TISAB III na proporção de 1:10, utilizando-se o volume 
de 0,1ml de TISAB para 1 ml de solução. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram observadas 
concentrações de flúor variando de 0,05 a 0,48 ppm. Os valores obtidos estão fora da faixa 
considerada ideal (0,6 a 0,8 ppm). CONCLUSÃO Conclui-se que a fluoretação da água de 
abastecimento em Parnaíba necessita de estratégias de heterocontrole para a garantia da eficácia do 
método na promoção de saúde bucal. 
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DIFICULDADES DO HIPERTENSO NA ADESÃO AO TRATAMENTO NÃO-
MEDICAMENTOSO 
 
INTRODUÇÃO A adesão ao tratamento não-medicamentoso da Hipertensão Arterial (HA) possui 
grande importância para o controle da pressão arterial e manutenção da qualidade de vida da 
população, e por isso tem sido considerada um grande desafio para os profissionais de saúde. 
MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa que 
objetivou verificar as dificuldades enfrentadas por hipertensos na adesão ao tratamento não-
medicamentoso da HA. Foram entrevistados 50 usuários hipertensos pertencentes a duas Unidades 
Básicas de Saúde de Teresina-PI. RESULTADOS E DISCUSSÃO Este trabalho evidenciou que a 
grande maioria dos hipertensos entrevistados percebe a importância das ações 
não medicamentosas, relatando ainda que não é difícil seguí-las, porém nem sempre adotavam as 
recomendações. Foram citadas em especial medidas de mudança na alimentação e realização de 
atividade física. CONCLUSÃO Estudos como esse possibilitam aos profissionais de saúde entender 
a complexidade de fatores que interfere no seguimento das orientações, possibilitando assim, um 
planejamento mais efetivo do cuidado. 
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A FAMÍLIA NO CONTEXTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO A Estratégia Saúde da Família - ESF vem consolidar as políticas do SUS e 
fortalecer os seus conceitos englobando ações envolvidas na promoção, prevenção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Desta forma, a unidade de saúde tende a visualizar a 
família como um conjunto, possibilitando a observação das interações entre os membros e explica na 
íntegra o funcionamento individual deles. Contudo é importante fortalecer o vínculo da família com a 
unidade onde os profissionais enfermeiros tendem a resgatar esses vínculos com a comunidade e 
conhecer melhor a estrutura e as relações estabelecidas pelas famílias. O estudo têm como objetivo 
relatar a experiência vivenciada na abordagem de uma família dentro do programa ESF estabelecido 
pelo Ministério da Saúde. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo com abordagem 
qualitativa que relata uma vivência no estágio da disciplina Saúde Coletiva I, no período de 01 de 
novembro até 23 de dezembro de 2011, em um Centro de Saúde da Família no município de Sobral. 
No estágio foi desenvolvido um acompanhamento familiar, baseado no Modelo Calgary, por meio de 
visitas domiciliares observando como eram as suas relações e estrutura.RESULTADOS E 
DISCUSSÃO A família acompanhada era composta por seis membros, sendo quatro crianças de 
faixa etária entre três a dez anos, a mãe com vinte e quatro anos de idade e gestante no quinto mês de 
gestação e seu esposo com vinte e dois anos de idade na qual era pai apenas do feto em gestação. Os 
demais filhos eram provenientes de outras duas relações onde eram praticados atos de agressões físicas 
com genitora e seus filhos. Os adultos eram semi-alfabetizados e no momento estavam 
desempregados, suas necessidades eram supridas apenas pelo o beneficio do Bolsa Família e as 
pensões alimentícias pagas pelos os outros genitores, moram em casa de alvenaria com instalações 
elétricas sem uma instalação sanitária, de difícil acesso. A família acompanhada apresentava fortes 
vínculos com governo e escolas; um moderado vínculo com a religião e muito superficial com ESF e 
com lazer. Entretanto enfrentam problemas de adesão tanto na escola, como também com a unidade de 
saúde onde a gestante não comparecia as consultas do pré-natal e nem realizava as atividades voltadas 
à promoção e prevenção estabelecidas pela unidade de saúde queixando-se de não ter lugar onde 
deixar as crianças, distanciamento, inconveniência dos horários de consultas estabelecidos e também a 
falta de assiduidade pelos profissionais de saúde. CONCLUSÃO Ressaltamos que compreender a 
família em seu contexto geral é bastante complexo porque consiste em avaliar uma série de fatores 
existentes que contribuem para a formação desse grupo, onde a ESF desempenha um papel 
fundamental que colabora com o processo saúde?doença e minimiza os reflexos das desigualdades 
sociais. 
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SAÚDE MENTAL E TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE OS VÍNCULOS E AS 
RELAÇÕES 
 
INTRODUÇÃO Saúde mental é um equilíbrio entre as emoções e vivências externas de cada 
indivíduo. Dentro de um ambiente de trabalho a saúde mental é essencial para se obter um melhor 
aproveitamento enquanto se trabalha. Antes se tinha como pensamento que o trabalho influenciava 
apenas na saúde corporal do indivíduo trazendo complicações apenas na parte física, hoje já se tem 
ideia que o trabalho não só influencia na saúde mental como deixa a pessoa mais propensa para ter 
doenças psíquicas como depressão, ansiedade, irritabilidade e distúrbios do pânico. Assim o presente 
estudo tem como objetivo conhecer diversos estudos envolvendo o tema saúde mental e trabalho e 
discutir como o trabalho pode comprometer a saúde mental do trabalhador. MATERIAIS E 
MÉTODOS Trata-se de uma pesquisa bibliográfica em que se buscou na produção científica 
relacionada ao tema proposto identificar como o trabalho pode influenciar na saúde mental do 
trabalhador. RESULTADOS E DISCUSSÃO Pressões dentro do ambiente de trabalho , falta de 
condições dignas, ritmos intensos e longas jornadas de trabalhos são fatores que influenciam 
diretamente para que o trabalhador sofra de um estresse psicológico e fique mais propenso para 
adquirir certas doenças como ansiedade, depressão e transtornos do sono. Além disso, é mais difícil de 
identificar quando o trabalhador está sofrendo de uma doença mental, pois não é algo que se é visível, 
o trabalhador não sabe ao certo como relacionar a doença ao trabalho, e na maioria das vezes o 
relaciona com problemas pessoais ou até mesmo acredita que o que ele está sentido seja algo 
passageiro que não esteja relacionado com uma doença. O desemprego de forma geral, a necessidade 
de sustentar uma família, o medo de perder o emprego, as exigências de uma maior escolaridade e de 
uma maior qualificação para o emprego também são fatores intimamente relacionados para que o 
trabalhador tenha uma maior cobrança pessoal e esteja propenso a sofrer mais com doenças mentais. 
CONCLUSÃO Com todas as cobranças e exigências feitas no trabalho, o trabalhador não só sofre 
fisicamente, mas também psicologicamente. Os problemas psicológicos são geralmente mais graves 
do que os físicos por não serem acompanhados e na maioria das vezes nem relacionados com o 
trabalho provocando graves consequências para a vida do trabalhador como o estresse psicológico que 
o afeta em todos os campos de sua vida, não somente no profissional, mas também no campo pessoal. 
Uma maior preocupação dever-se-ia ter com esses trabalhadores para que não sofressem tanto com o 
trabalho, jornadas de trabalho menores, sem pressão psicológica para aumentar a produção e um 
melhor acompanhamento dos trabalhadores por uma equipe multiprofissional composta por médicos, 
enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas seria a melhor forma para prevenir e ajudar os trabalhadores 
a sofrerem menos com doenças mentais relacionadas ao trabalho. 
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ESTIMATIVA DA GERAÇÃO DE LIXO TÓXICO, PÓS ? DESCARTE DE 
BATERIAS EM CELULARES NO ESTADO DO PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO O Brasil hoje é o quinto maior mercado consumidor de celulares no mundo, tendo 
o Piauí uma parcela de contribuição considerável com o consumo em torno de 39,04% entre os anos 
de 2010 e 2011. Esses aparelhos são compostos por estruturas variadas e metais pesados presentes em 
suas baterias como cádmio, chumbo, lítio, mercúrio e níquel, substâncias perigosas que quando 
destinadas de forma inadequada tornam-se grave problema de saúde pública. Nessa perspectiva, o 
presente trabalho objetivou realizar uma estimativa a respeito da geração de resíduos tóxicos 
provenientes de baterias de celulares MATERIAIS E MÉTODOS Para a estimativa de celulares 
no período de cinco anos foram utilizados os dados divulgados pela ANATEL e para obtenção do peso 
médio considerou-se a Resolução do CONAMA N° 401/2008 obtendo-se assim o peso médio dos 
celulares e dos metais pesados. Para as correlações foi considerado peso médio de um celular 0,80 Kg, 
sendo deste 2% do valor de metais pesados admitidos pela Resolução CONAMA N° 401/2008. Por 
fim, para a obtenção dos resultados utilizou-se o cálculo de regressão linear que foi representado por 
gráficos e tabelas do Programa Microsoft Excel, 2010. RESULTADOS E DISCUSSÃO Os 
resultados mostraram que houve crescimento linear do consumo de aparelhos entre os anos de 2007 e 
2011. Nesse período existiam 9.012.689 celulares, de acordo com a ANATEL sendo estimado um 
peso médio de 721.015 Kg o que correspondente a um volume tóxico de 14.470 kg. Este volume 
revela que uma parcela significativa dos resíduos metálicos é descartada diretamente em aterros 
sanitários sem tratamento especifico e assim poluem o meio ambiente e provocam danos devido o 
efeito bioacumulativo desses metais. Dessa maneira, o contínuo descarte de baterias no estado do Piauí 
contribui notavelmente para a poluição e contaminação dos recursos naturais e potencializam o 
processo de saúde doença da sua população CONCLUSÃO O trabalho propõe um diagnostico sobre 
a geração de lixo tóxico, por descarte de celulares e contribui para a ampliação do conhecimento 
multidisciplinar, já que o problema do lixo é um tema complexo, que envolve conceitos e cultura da 
educação ambiental, aplicada a uma sociedade capitalista estimulada ao consumismo, que sofre os 
efeitos de seu comportamento inconsciente na sua saúde. Para o profissional de saúde buscar 
informações sobre a legislação e a realidade brasileira é importante para estimular a reflexão sobre 
medidas preventivas de descarte desses materiais, propiciar orientações que combatam o descarte 
inapropriado e então disseminar informações corretas para a população civil, já que os recursos 
naturais são de propriedade e responsabilidade de todos os cidadãos. 
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PREVENÇÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
 
INTRODUÇÃO A proporção de pacientes com DRC em estágio avançado vista pela primeira vez 
por nefrologista ainda é inaceitável. Sabe-se que a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes 
Mellitus (DM), são responsáveis por 50% dos casos de pacientes em Terapia Renal Substitutiva (TRS) 
(TOSCANO, 2004). Obesidade, distribuição central da gordura corporal, consumo de álcool e fumo, 
dentre outras são responsáveis pelo declínio da função renal. Tais fatores podem ser amenizados, ou 
eliminados quando são realizadas medidas de prevenção. (OMS apud TOSCANO, 2004). Processo 
que atualmente é realizado pelos profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF), onde a 
enfermeira utiliza-se da consulta de enfermagem (MACHADO; LEITÃO e HOLANDA, 2005). 
Considerando que a evolução da DRC depende da qualidade do atendimento ofertado antes da falência 
renal, é importante estimar a prevalência dela nos seus estágios iniciais o que auxiliará na sua 
prevenção e controle. (FRANÇA et al, 2010). O estudo tem como objetivos: ? Caracterizar os artigos 
científicos relacionados à consulta de enfermagem, como estratégia na identificação dos fatores de 
risco para doença renal crônica; ? Verificar as ações para prevenção da Doença renal crônica nos 
artigos.MATERIAIS E MÉTODOS Para investigar as ações desenvolvidas para a prevenção da 
DRC adotou-se uma revisão sistemática, uma forma de pesquisa que utiliza a literatura sobre 
determinado tema como fonte de dados. (SAMPAIO; MANCINI, 2007). A busca foi realizada pelas 
autoras, em duas bases bibliográficas. Foram incluídos artigos onde a consulta de enfermagem serviu 
como estratégia para a prevenção da doença renal crônica. Onde foram extraídos as características do 
artigo, o periódico/ ano, a metodologia e as ações encontradas em cada artigo. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Foram encontrados trabalhos publicados desde de 2001 até trabalhos mais recentes, de 
2011, ou seja, dez anos de trabalhos sendo desenvolvidos nesta área. Houveram artigos de revisão, 
trabalhos qualitativos, transversais, pesquisa de satisfação e informe público. Desta forma podemos 
incorporar diversos conhecimentos sobre o tema principal. Fazendo um apanhado geral das estratégias 
utilizadas podemos destacar a atuação da equipe multidisciplinar no rastreamento, diagnóstico, 
acompanhamento e promoção de hábitos saudáveis, e como novidade temos a atuação assistemática 
(não padronização das ações agindo conforme a necessidade). CONCLUSÃO Conclui-se que ainda 
é pequena a quantidade de estudo na área, pela importância do tema. Considerando que a evolução da 
Doença Renal Crônica depende da qualidade do atendimento ofertado muito antes da falência renal, é 
importate estimar a prevalência desta doença nos seus estágios iniciais, na maioria assintomáticos, o 
que por sua vez, auxiliará no desenvolvimento de políticas voltadas para sua prevenção e controle. O 
estudo serve de incentivo para o desenvolvimento de Políticas Públicas voltadas para o rastreamento 
dos pacientes hipertensos e diabéticos. 
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PREVALÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS ENTRE PESSOAS IDOSAS 
 
INTRODUÇÃO A proposta de envelhecimento ativo e saudável busca oferecer qualidade de vida 
por meio da alimentação adequada e balanceada, prática regular de exercícios físicos, convivência 
social estimulante, busca de atividades prazerosas e/ou que reduzam o estresse, diminuição dos danos 
decorrentes do consumo de álcool e tabaco sendo, dessa forma, medidas que inibem os fatores de risco 
para Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT (BRASIL, 2012). MATERIAIS E 
MÉTODOS Estudo transversal com abordagem de técnicas estatísticas descritivas inferenciais por 
meio de correlações resultante de uma pesquisa- ação. Os testes utilizados foram Qui-quadrado de 
Pearson e Exato de Fisher sendo a margem de erro dos testes estatísticos 5%. Os dados foram 
digitados e analisados no SPSS (Statistical Packag for the Social Sciences) versão 17.0. A população 
abrangeu 137 idosos assistidos pela Unidade Básica de Saúde da Família Bonald Filho localizada no 
bairro Monte santo, Campina Grande, Paraíba. Os fatores de risco, tabagismo, etilismo, pressão alta, 
atividade física e colesterol foram analisados a partir da faixa etária, gênero e escolaridade enquanto 
da alimentação foi considerado o grupo de alimento de maior e menor prevalência de consumo. Estudo 
de acordo com a Resolução n° 196/99 do Conselho Nacional de Saúde que dispõe sobre ética em 
pesquisa. Aprovado pelo CEP do Hospital Universitário Alcides Carneiro sob protocolo 20113011-
067 RESULTADOS E DISCUSSÃO Quanto a faixa etária: A pressão alta prevalece sobre os 
idosos com mais de 80 anos. O colesterol aflige mais os idosos entre 61 e 79 anos. Tanto o etilismo 
quanto o tabagismo estão mais presente entre os idosos com idade entre 61 e 69 anos. Observa-se 
tambem que o ato não praticar atividade fisica prevalece sobre os idosos com mais de 80 anos. Quanto 
ao gênero: Tanto a pressão alta quanto o colesteral elevado é superior nos gênero feminino. O etilismo 
e o tabagismo prevalecem sobre o gênero masculino. O ato de não praticar atividade física prevalece 
sobre as mulheres. Quanto a escolaridade: Verifica-se que a pressão alta está prevalente nos idosos que 
cursaram o 1º grau, assim como a pressão alta e o colesterol elevado afligem os idosos com curso 
superior. O etilismo prevalece nos idosos que nunca estudaram e com 2º grau, o tabagismo aflige os 
que nunca estudaram e o ato de não praticar atividade física esta mais prevalente nos que nunca 
estudaram, fizeram o curso primário e nos que tem curso superior. Quanto a alimentação: Pães, bolos e 
bolachas representam os alimentos mais ingeridos enquanto os cereais o grupo de alimentos com 
menor prevalência de ingestão. CONCLUSÃOA saúde é uma condição influenciada não apenas por 
fatores específicos, mas pela interação entre eles, portanto resultado das condições de vida dos 
sujeitos. 
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ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR NA LEI ORGÂNICA DO SUS: 
UMA GARANTIA DE HUMANIZAÇÃO 
 
INTRODUÇÃO Após 12 anos da implementação do SUS, a Política Nacional de Saúde, surge a lei 
que regulamenta a assistência domiciliar como modalidade de assistência em saúde. Trata-se da lei de 
nº 10.424 de 15 de abril de 2002, que regulamenta como subsistema do SUS denominado de 
Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar. O presente trabalho tem como objetivo analisar o 
Capítulo VI da lei nº 8.080/90, Lei Orgânica de Saúde, em seu artigo 19-I seguido de seus três 
parágrafos, incluído pela Lei nº 10.424/2002 percebendo, dessa forma, as mudanças que essa inclusão 
trouxe para os usuários do SUS. MATERIAIS E MÉTODOS A análise teve por base pesquisas 
bibliográficas e documentais. RESULTADOS E DISCUSSÃO É feita uma apresentação dos 
objetivos e procedimentos do modelo de qualidade de gestão de saúde: Assistência Domiciliar, criada 
para permitir um tratamento mais humanizado aliado a uma recuperação mais rápida do usuário da 
rede de promoção, proteção e recuperação do SUS. Também conhecida como Home Care, a 
Assistência Domiciliar é um termo genérico para um conjunto de procedimentos hospitalares que 
podem ser realizados a partir de atendimento e internação domiciliar na residência do paciente. É 
abordada ainda a equipe multidisciplinar, a qual é formada por diversos profissionais com suas 
funções específicas. Aliada a um acompanhamento integral, essa equipe atua nos níveis da medicina 
preventiva, terapêutica e reabilitadora. Por fim, são analisados os critérios de seleção do paciente para 
recebimento dessa assistência tanto no nível do atendimento quanto da internação domiciliar e ainda 
como esses devem ser realizados. Nesse mesmo item são abordados os cuidadores aptos a auxiliarem o 
paciente nas necessidades e atividades da vida cotidiana, além das condições mínimas exigidas para 
que o paciente possa ser mantido no domicílio.CONCLUSÃO Percebe-se que, a inserção da 
Assistência Domiciliar, por meio da garantia prevista em lei, veio contribuir para um atendimento 
mais humanizado na atenção à saúde, dentre outros benefícios, além de evitar locomoções 
desnecessárias dos pacientes necessitados dessa assistência. 
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PREVALÊNCIA E DESFECHO DOS CASOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE 
PARNAÍBA-PI, NO PERÍODO DE 2007 A 2011. 
 
INTRODUÇÃO A dengue é a principal doença re-emergente da atualidade e quase 40% da 
população mundial vive sob o risco de adquirí-la. O aumento do número de casos e a disseminação 
para novas áreas geográficas, especialmente as regiões tropicais, fazem da doença um importante 
problema de saúde pública. No estado do Piauí a dengue se apresenta com grande número de casos, 
com alta incidência da doença, sendo o município de Parnaíba um dos principais focos da doença no 
Estado. Neste estudo, objetivou-se investigar e analisar os casos de dengue no município de Parnaíba-
PI, no período de 2007 a 2011, bem como verificar a frequência dos diferentes tipos e investigar o 
desfecho dos casos. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo descritivo, em que foram 
utilizados como fonte de coleta dos dados, os registros do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN), obtidos junto à Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Parnaíba. Para obtermos os dados populacionais foi utilizado o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).A análise dos dados foi feita utilizando o número de casos notificados 
por ano, as variáveis referentes a tipos e desfechos, em função do diagnóstico final e de sua respectiva 
notificação. Foram utilizados testes estatísticos para a verificação da frequência de dengue em cada 
ano e com relação a cada tipo, sendo os resultados organizados em tabelas e gráficos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Neste estudo foram verificados e analisados 2030 casos de 
dengue notificados junto à Vigilância Epidemiológica da SMS de Parnaíba-PI, através da base de 
dados do SINAN, no período investigado. Destes, 1411 foram confirmados com diagnóstico de 1395 
casos do tipo clássico e 13 do tipo hemorrágico, sendo registrados dois óbitos referentes aos anos de 
2007 e 2011. Os dados obtidos no presente estudo mostram que a doença aumentou principalmente em 
dois anos específicos, com o coeficiente de incidência (CI) por 10 mil habitantes de 78,44 em 2007, 
seguindo-se um novo agravamento em 2011 (CI = 46,7). Embora tenha sido detectado um maior 
índice de casos de dengue clássica em relação à hemorrágica, foi verificado neste estudo um 
considerável número de casos da forma grave da doença no ano de 2007, correspondendo a 11 dos 
1042 casos confirmados. Em síntese, o quadro desenhado nos anos de 2007 a 2011 mostra uma 
correlação com a casuística da doença na região nordeste e no Brasil, quando se constatam elevadas 
taxas de incidência da endemia. CONCLUSÃO Com base nos dados obtidos pode-se observar que 
nos anos de 2007 e 2011 o número de casos notificados foi acentuado e que a dengue clássica ainda é 
a que mais acomete a população. Percebendo-se, também, a dificuldade do combate à dengue, 
principalmente quando essa profilaxia envolve a distribuição de renda, as condições precárias de 
saneamento básico e o nível educacional da população em questão. 
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE POPULAÇÕES DE AEDES AEGYPTI DE 

SERGIPE AO PIRETRÓIDE DELTAMETRINA. 
 
INTRODUÇÃO A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. 
Diante da ausência de vacina e medicamentos antivirais específicos, a interrupção da transmissão 
consiste no controle do principal vetor da doença, o mosquito Aedes aegypti, único elo vulnerável na 
cadeia de transmissão. No Brasil, o controle vetorial é feito principalmente por meio da aplicação de 
inseticidas químicos. Entretanto, o uso contínuo do mesmo produto pode levar à seleção de 
populações resistentes, o que compromete a eficiência das ações de controle. Assim, é fundamental 
monitorar o uso dos inseticidas para evitar ou ao menos retardar a seleção de populações resistentes, 
visto que a lista de produtos químicos é pequena e está diminuindo especialmente em função do uso  
irracional desses compostos. O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a resistência de diferentes 
populações de Ae. aegypti do estado de Sergipe ao inseticida deltametrina. MATERIAIS E 
MÉTODOS O método utilizado para a avaliação de resistência é o de bioensaios com garrafas 
impregnadas com o inseticida, expondo fêmeas adultas ao piretróide em concentrações crescentes. As 
linhagens submetidas ao teste no primeiro momento foram Rockefeller, considerada referência para 
suscetibilidade e outra proveniente do Município de Neópolis. Para cada concentração foi verificado o 
percentual de mortalidade das fêmeas em relação ao tempo considerado. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Foram testados, inicialmente, mosquitos da cepa susceptível Rockefeller, para 
calibração do teste. A menor concentração necessária para matar 100% dos mosquitos da cepa 
Rockefeller em 30 minutos foi a de 4µg/garrafa. Já os mosquitos da população Neópolis alcançaram 
100% da mortalidade apenas com a concentração de 10µg/garrafa. Os resultados mostram uma 
pequena alteração na suscetibilidade da cepa Rockefeller, o que comprova a necessidade de 
acompanhamento da suscetibilidade, para que se possa evitar ou retardar o aumento da resistência ou 
mesmo alternar o uso da deltametrina com outros produtos, melhorando assim a eficácia do controle 
de vetores. CONCLUSÃO De acordo com os testes, tomando-se a cepa Rockefeller como 
referência, foi observada alteração na suscetibilidade à deltametrina na população de Aedes aegypti do 
município de Neópolis. 
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SUPERAÇÃO DE DESAFIOS DA SAÚDE COLETIVA: SABERES E FAZERES NA 
ATENÇÃO À SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO O presente trabalho aborda o Programa de Extensão Laboratório de Educação e 
Colaboração Interprofissional para Promoção da Saúde Materno-Infantil - LECIS, que visa 
desenvolver ações comunitárias, utilizando a educação e a colaboração interprofissional na Estratégia 
Saúde da Família- ESF, de modo a favorecer a promoção da saúde materno-infantil em dois bairros de 
elevada mortalidade infantil no município de Sobral-CE. O grupo é composto por professores e 
estudantes dos cursos de Psicologia, Medicina, Odontologia e Engenharia da Computação da UFC, 
além de um profissional de saúde que atua como preceptor de campo. O programa é desenvolvido 
tendo a Saúde Coletiva e a Psicologia Comunitária como referenciais teóricos, partindo de ações 
compromissadas com o ser humano e com a transformação do contexto no qual os sujeitos estão 
inseridos, por meio da construção de vínculos afetivos entre os atores envolvidos, ambos implicados 
no processo de desenvolvimento de autonomia. Há uma articulação com os profissionais da Estratégia 
Saúde da Família ? ESF para desenvolver ações em parceria, com o objetivo de construir espaços 
dialógicos e de compreensão da vida comunitária dos moradores, facilitando a implicação do morador 
como co-responsável pela realidade social e por seus processos saúde-doença, ativando a 
potencialidade de transformação em seu próprio beneficio e dos demais. MATERIAIS E 
MÉTODOS 
A metodologia é dialógica e vivencial, com encontros que incluem grupos de estudos; diagnóstico de 
saúde das comunidades, cursos de capacitação para agentes comunitários de saúde e mães sociais. 
Estudantes e agentes comunitários facilitam grupos educativos com gestantes e mulheres em idade 
fértil, atividades nos bairros, visitas domiciliares a gestantes e crianças em situação de risco. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Contribui-se para a formação e proposição de práticas, visando 
melhorias do nível de informação, facilitando ações como o incentivo ao adequado controle pré-natal; 
ao aleitamento materno; ao seguimento do calendário vacinal; à educação no que concerne à saúde 
bucal; ao favorecimento do vínculo e acompanhamento família-bebê; além de encaminhamentos para 
os adequados serviços de saúde no caso de aparecimento de qualquer sinal de risco, visando à redução 
da taxa de mortalidade infantil. CONCLUSÃO A inserção dos estudantes no contexto da atenção 
primária em saúde potencializa a formação diferenciada do profissional de saúde, trazendo implicação 
com as pessoas, com a organização social local e com os grupos populares a partir de suas situações-
limites e das necessidades sociais em saúde. Com esse programa de extensão, realizam-se ações 
eficazes para promoção da saúde materno-infantil, desenvolvendo profissionais comprometidos com a 
saúde da população e capazes de trabalhar colaborativamente em equipes multiprofissionais. 
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VER-SUS: REFLETINDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL A PARTIR DA 
REALIDADE DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI 
 
INTRODUÇÃO VER-SUS (Estágios e Vivências na Realidade do Sistema Único de Saúde) foi um 
projeto desenvolvido pelo Ministério da Saúde e parceiros, que teve como intuito inserir acadêmicos 
de diversos cursos no Sistema Único de Saúde (SUS), fazendo-os observadores e críticos da saúde 
pública, para que atuem de forma ética quando profissionais, seguindo os princípios e diretrizes 
pautadas pelo SUS, além de refletirem a sua condição de usuário. O presente resumo tem como 
objetivo refletir a importância de uma anterior formação integral na construção dos profissionais 
atuante no SUS a partir da realidade do município de Piripiri/PI.MATERIAIS E MÉTODOS O 
município constitui serviços de baixa, média e alta complexidade, e é o centro econômico e de saúde 
de toda a região dos cocais. Para conhecer este amplo sistema os participantes do VER-SUS se 
dispuseram a visitar os diferentes setores de saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO Piripiri 
possui um sistema de saúde organizado, no entanto observa-se em alguns setores o despreparo dos 
profissionais no que diz respeito ao atendimento e as tomadas de decisão no meio em que estão 
inseridos. Falta de metodologia de trabalho, atendimento individualizado, desrespeito as condições de 
saúde, baixa interação com os usuários, visão curativa, comportamentos hierárquicos foram alguns das 
realidades observadas, vindo estes a prejudicar de forma direta a qualidade dos atendimentos e de 
forma indireta, a saúde dos usuários, que não recebem um atendimento humanizado.A gestão, a partir 
da vivencia e relatos oferecem treinamento aos profissionais, no entanto a inclusão de conceitos como 
integralidade, universalidade, equidade e da responsabilização dentro do setor saúde depende da 
tomada de decisão dos profissionais atuantes, de uma anterior formação integral e do direcionamento 
de suas visões, levando a importância de existir um ?treino? quanto à visão holística recaindo a 
responsabilidade sobre as instituições educativas, que devem direcionar e inserir os acadêmicos na 
realidade sociopolítica do sistema, dando o subsídio necessário para que estes construam uma visão 
mais crítica e transformadora. Ressalta-se que uma formação ideal não garante que os profissionais 
sigam os princípios proposto pelo sistema, mas que interfere consideravelmente, em todo âmbito de 
saúde, desde gestão, atuação profissional, disposição de políticas, chegando até a tomada de decisão 
como usuário. CONCLUSÃO Conclui-se que o município de Piripiri precisa intensificar a 
capacitação aos profissionais, incentivar o trabalho integral e em equipe, bem como eliminar qualquer 
interesse individual que venha a distorcer o real motivo no atendimento a população, visto que não se 
pode reparar a anterior formação. Quanto a isso, nos resta prezar pela educação permanente em saúde, 
para que os acadêmicos atuais incorporem as diretrizes, princípios e realidades do SUS e se tornem 
indivíduos comprometidos e dispostos a ?ajudar?outros indivíduos. 
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OS TERRITÓRIOS DE UM PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E 
COMUNIDADE: UM RELATO FOTOGRÁFICO 
 
INTRODUÇÃOI: Este trabalho apresenta o olhar de uma residente de psicologia sobre a 
comunidade do Território Água Mineral, zona Norte de Teresina Piauí, seus aspectos, afetivo, 
cultural, artístico, econômico, político, social, suas potencialidades e vulnerabilidades. O 
nome do território é em função do bairro que possuiu um poço de água mineral e é formado 
por diversas vilas, margeia o Rio Poti possui lagoa, parques ambientais, área reflorestada, 
montes e planície e com as peculiaridades da periferia da capital do Piauí.MATERIAIS E 
MÉTODOS O percurso dos residentes para o conhecimento da área foi orientado pela 
coordenação, preceptores e tutores do Curso de Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família e Comunidade com apoio das equipes da Estratégia de Saúde da Família, dos 
diferentes sujeitos no território, teve como guia os Agentes Comunitários de Saúde sendo a 
fotografia uma das formas de registro RESULTADOS E DISCUSSÃO O registro 
fotográfico do processo de territorialização, propiciou a construção e preservação da memória 
da imagem do território Água Mineral o qual passa por constantes mutações, subsidia a 
realização do diagnóstico e planejamento das ações a serem desenvolvidas, possibilita 
revisitar as imagens com informações e afetos cujos dados puros não contêm, facilita a 
comparação de fotografias realizadas em diferentes épocas e com o próprio local para fins de 
atualização das informações sobre o território e a realização de pesquisas longitudinais 
CONCLUSÃO Ajudar a contar a história de uma comunidade, fotografando os diferentes 
espaços em que esta encontra-se inserida, constitui-se em um modo satisfatório de contribuir 
com a produção de saúde e produção de subjetividade fortalecendo seu processo de 
empoderamento e ampliação da visão dos diferentes sujeitos. 
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EDUCAÇÃO SEXUAL PARA ADOLESCENTES: AÇÕES DO ENFERMEIRO DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE TERESINA 
 
INTRODUÇÃO A adolescência é a etapa da vida que incita o despertar pelo prazer sexual, e que 
pode resultar em relações desprotegidas e equivocadas, pois frequentemente ocorrem de forma 
prematura e impensada, tornando assim imperativa a necessidade de implementar ações de educação 
em saúde voltadas para essa população. Nesse contexto, a Enfermagem destaca-se como profissão que 
agrega em seu perfil características e condições que favoreçam esta prática, podendo atuar diretamente 
em práticas de educação em saúde, especialmente inseridas na Estratégia de Saúde da Família (ESF). 
Objetivou-se descrever ações desenvolvidas pelo Enfermeiro da ESF com adolescentes em relação à 
educação sexual e investigar aspectos que favorecem ou não essa prática. MATERIAIS E 
MÉTODOS Trata-se de um estudo exploratório e descritivo com abordagem qualitativa, realizado 
nas equipes da ESF localizadas na zona sul do município de Teresina-PI. Participaram 12 enfermeiros 
atuantes em Unidades Básicas de Saúde (UBS), lotados na ESF, que possuíssem pelo menos um ano 
de atuação na área.RESULTADOS E DISCUSSÃO A realização de atividades como palestras, 
distribuição de preservativos e consulta individualizada aos adolescentes constituem as ações mais 
frequentes referentes à educação sexual. No andamento desse processo educativo, é preciso que o 
enfermeiro da ESF encampe o espaço além da unidade de saúde, e abarque atividades que englobe não 
apenas o indivíduo, mas a família e a comunidade. Constatou-se, ainda, a existência de fatores que 
interferem no desenvolvimento destas ações, no que tange à educação sexual com adolescentes: 
ausência de espaço físico apropriado e indisponibilidade de recursos materiais. Por se tratar de uma 
clientela que requer atenção direcionada e específica em consonância às peculiaridades próprias da 
fase, a falta de capacitação e treinamento profissional limita essa assistência, principalmente dos 
atuantes na atenção primária. Ainda, a falta de diálogo entre pais e filhos, os preconceitos e mitos 
constituem bloqueios na abordagem da temática sexualidade, até mesmo por alguns profissionais que 
se sentem receosos no tratar a estes clientes. CONCLUSÃO É importante que o profissional 
conheça os processos evolutivos e conflitivos que envolvem essa etapa e atue desprovido de 
preconceitos e prejulgamentos, agindo como mediador nas discussões sobre a sexualidade, 
construindo parceria com essa clientela. Constatou-se a necessidade de priorização da atenção das 
autoridades governamentais às políticas de saúde voltadas ao adolescente, de forma a subsidiar aos 
profissionais o desenvolvimento de habilidades no labor a essa clientela. O estudo revelou ainda, que 
mesmo diante das limitações o profissional de Enfermagem vem buscando cumprir seu papel perante a 
sociedade utilizando-se dos recursos disponíveis para a abordagem da temática. 
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ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E FORMAÇÃO MÉDICA: UMA REVISÃO 
SISTEMATICA DA LITERATURA. 
 
INTRODUÇÃO Um dos grandes desafios para o atual modelo de formação médica consiste na 
superação do modelo de atenção á saúde centrada no atendimento individual ,curativo e 
hospitalocêntrico. Nesse sentido, algumas iniciativas têm impulsionado mudanças no ensino médico 
brasileiro, tais como as DIRETRIZES Curriculares Nacionais, o Programa de Incentivo ás mudanças 
Curriculares nos Cursos de Medicina (Promed) e o Programa Nacional de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde( Pró-Saúde).Tais iniciativas baseiam-se na inserção da Atenção Primária a 
Saúde(APS) como cenário de ensino e prática.A aprendizagem baseada na APS propicia um campo 
potencial e necessário, condizente com a realidade vivenciada pela grande massa populacional 
brasileira,possibilitando ao estudante uma clinica ampliada dos saberes e a aplicação efetiva de ações 
preventivas e promotoras da saúde. MATERIAIS E MÉTODOS O método adotado foi a revisão 
sistemática da literatura, consistiu na busca retrospectiva de artigos científicos que abordassem a 
importância da Atenção Primária a Saúde na formação médica. Para tal, foram utilizadas as seguintes 
bases de dados bibliográficos: Revista Brasileira de Educação Médica e Revista Brasileira de 
Medicina de Família e Comunidade.Foram selecionados 8 artigos publicados durante o período de 
2007 a 2010.RESULTADOS E DISCUSSÃO A totalidade dos estudos analisados atribuiu a APS 
papel de extrema importância na formação médica. Nesse contexto, destaca-se a importância no 
desenvolvimento de habilidades de comunicação e multidisciplinaridade.A inserção na APS, de 
acordo com a maioria dos artigos, permitiu uma maior valorização do contexto sociocultural e a 
construção de vínculos com a comunidade, possibilitando a integralidade do cuidado com uma ênfase 
em ações de prevenção e promoção em saúde.Além disso, houve o desenvolvimento psicomotor em 
detrimento da exclusividade do referencial teórico.Dentre os principais desafios encontrados para 
assegurar a eficácia da APS como cenário de ensino e aprendizagem destaca-se a necessidade de 
estrutura adequada, capacitação permanente e docentes engajados.Há ainda, a resistência de médicos 
formados pelo sistema tradicional , a ênfase no modelo de formação hospitalocentrico e a pouca 
valorização do médico generalista.Os artigos que apresentaram alternativas de soluções para os 
desafios encontrados destacaram a articulação entre universidade ,serviço , comunidade e gestor de 
planejamento .Há ainda o estimulo a pesquisa sobre a prática e a gestão na APS e a educação 
permanente de profissionais envolvidos. CONCLUSÃO Dessa forma, destaca-se dois pontos 
principais: a importância de uma APS de qualidade no contexto de formação e a necessidade de 
investimentos na melhoria e aperfeiçoamento da inserção dos estudantes.Para tal, destaca-se o 
fortalecimento da política geral de valorização da APS e MFC, bem como o esclarecimento da real 
importância da APS na formação de médicos qualificados e engajados com SUS. 
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DILEMAS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS NO SUS 
 
INTRODUÇÃO A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) com base em novos modelos de 
atenção trouxe a necessidade de se desenvolver a Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde (PNEPS) que contemplasse todas as esferas de organização dos serviços e todos os níveis de 
atuação profissional da saúde. Contudo, vários fatores vieram a limitar esse processo de educação 
permanente, interferindo em sua aplicabilidade e efetividade MATERIAIS E MÉTODOS Revisão 
bibiográfica integrativa na base Lilacs através dos descritores: Educação Permanente, Serviços e SUS, 
com os quais foram selecionado o universo de 29 artigos. Com base na proximidade com a pergunta 
norteadora: quais os desafios à efetivação da Política Nacional de Educação Permanente? Após busca 
ativa por meio de leitura dos trabalhos, restaram 12 artigos, que serviram de base de pesquisa. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Os entraves para a consolidação da Política de Educação 
Permanente em Saúde são, por um lado, resultado da persistência do antigo modelo de entendimento 
da saúde, biologicista e centrado na especialidade médica que prioriza a racionalização dos serviços e 
contribui para a precarização das relações de trabalho e ausência de compromisso dos trabalhadores às 
propostas inovadoras do SUS. Por outro lado, a realidade dos serviços de saúde como instituições 
rígidas compromete a construção de profissionais autorreflexivos e críticos de sua realidade. A 
formação em saúde centrada em estritamente em aspectos biológicos também é apontada como 
importante desestabilizadora da PNEPS. A escassez de espaços de autocrítica e construção conjunta do 
cuidado em saúde nos serviços é pontada como dificuldade às propostas da Política de Educação 
Permanente. CONCLUSÃO A consolidação da Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde garante a formação dos profissionais da Saúde para que desenvolvam melhor suas capacidades 
e promovam atendimentos de qualidade para os usuários do SUS. No entanto, entraves à efetivação e 
consolidação dessa política remetem à reestruturação do processo de cuidado, quando deve influenciar 
a formação e a gestão dos serviços de saúde. No primeiro caso, formando criticamente profissionais 
autorreflexivos; no segundo caso, tornando as instituições de saúde flexíveis o suficiente para que 
possam abarcar novas demandas surgidas a partir das reflexões geradas. 
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EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: VISÃO DOS ENFERMEIROS DA 
ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE FLORIANO-PI 
 
INTRODUÇÃO A prática educativa em saúde engloba as atividades de educação em saúde 
destinadas à ampliação das capacidades dos indivíduos para o autocuidado e as atividades de educação 
permanente (EP) voltadas à formação contínua dos profissionais de saúde com o objetivo de melhorar 
a compreensão dos usuários (1-2). Cujo objetivo foi valiar o conhecimento dos enfermeiros quanto 
educação permanente em saúde no município de Floriano-PI. MATERIAIS E MÉTODOS Tratou-
se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa, realizado em maio de 2011. A amostra foi de 13 
enfermeiros. Para a coleta de dados utitlizou-se questionário. A análise dos dados ocorreu através da 
técnica de análise de conteúdo, segundo Bardin. Para preservar a identidade dos sujeitos todos 
receberam nomes de frutas. O estudo respeitou os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres 
humanos regidos pela resolução 196/96 RESULTADOS E DISCUSSÃO Elaborou-se as seguintes 
categorias: A política de EP mediante a visão do enfermeiro, participação do enfermeiro em curso de 
EP e fatores que impossibilitam a execução da EP. Na primeira categoria, observou-se uma 
divergência de pensamentos. Na Fala ?tem haver com a nossa prática profissional é.... e reapredendo 
na atuação como enfermeiro da ESF? (Açaí) e ? ... baseia em sempre manter o profissional atualizado 
em relação ao sistema único de saúde?(Damasco). Percebe-se que os profissionais precisam de uma 
integração com política de EP, visto que ela se faz necessária visando à melhoria da qualidade dos 
serviços prestados e conseqüente a assistência a clientela. Quanto à participação do enfermeiro em 
curso de EP constatou-se que todos participaram de cursos de EP observado nas falas: ?...já participei 
e isso contribuiu para que a gente viesse procurando melhorar o nosso trabalho? (Maracujá) e ?aqui 
teve um curso só sobre EP e eu participei?(Açaí) . É atribuído, de forma comum, a todos profissionais 
da equipe as saúde da família, saúde bucal e de agentes comunitários de saúde, a participação nas 
atividades de EP e a realização de outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 
prioridades locais (3). Quanto aos fatores que impossibilitam na execução da EP observou-se uma 
divergência expressas nas seguintes falas: ? na minha concepção só se for falta de interesse do gestores 
aqui eu não posso reclamar?(Damasco), ?é na realidade no meu trabalho a falta de articulação dos 
gestotes com os profissionais da atenção básica influenciam e impossibilita a execução de EP?(Pêra). 
A política nacional de EP em saúde deve considerar as desigualdades regionais e as necessidades de 
formação e desenvolvimento do trabalho em saúde CONCLUSÃO Os enfermeiros têm dificuldades 
em discorrer sobre a política de EP demonstrando falta de clareza e conhecimento sobre a temática, a 
grande maioria dos enfermeiros da estratégia saúde da família já participaram de cursos de EP e 
mesmo assim, houve confusão de idéias no falar sobre a política o que mostra que estes necessitam dar 
mais importância quanto a EP  
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ENFERMAGEM E A DISCUSSÃO SOBRE OPRESSÕES: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO Opressão caracteriza-se por como entidade transformadora das diferenças em 
desigualdades, ferramenta de dominação de classes na luta por poder simbólico ou físico. Quando 
entre homens e mulheres, denomina-se machismo, que se entrelaça entre as relações de mercado, 
sexualidade e subserviência. Quando a opressão refere-se à orientação sexual, denomina-se 
homofobia. De difícil percepção, devido à resistência em aceitar atitudes contraditórias aos dogmas 
sociais que se institui. A princípio, perceber a opressão como socioculturalmente construída para então 
perceber-se agente histórico desse processo. A formação universitária, sob esse prisma, torna-se 
fundamental à construção de ferramentas de luta contra as opressões sociais. O presente trabalho 
objetiva relatar criticamente a experiência e percepção do discente recém - ingresso no curso de 
enfermagem frente à temática Opressão, gênero e sexualidade. MATERIAIS E MÉTODOS 
Relato sistemático de experiências a partir de grupos focais organizados pelo Centro Acadêmico de 
Enfermagem (CAEnf) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) baseados na Pedagogia do Oprimido 
de Paulo Freire. RESULTADOS E DISCUSSÃO A utilização da roda de conversa e de vídeos 
como metodologia do espaço promoveu um ambiente profícuo de coletar informações, propor ideias e 
promover discussões. Observou-se que alguns participantes não conseguiam identificar questões de 
opressão, negavam que elas existissem, enquanto outros apresentaram uma visão aprofundada das 
questões identificando-se por vezes como vítimas de tal. CONCLUSÃO Quanto se insere essa 
discussão para a Universidade, amplia-se o olhar para além da educação per si. Ela se torna parte do 
mundo, moduladora de ações para além dos muros da academia, por seu olhar multicultural 
emancipatório despido de preconceitos. Construir valores anti-discriminatórios e incluir saberes e 
fazeres multiculturais constitui parte sine quan non poder-se-á ampliar olhares sobre a educação para a 
cidadania e para o estado-de-si-no-mundo, valorizando identidades culturais avessos a opressão nas 
universidades e na vida que a pesquisa. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

102 

AUTORES: KAIRO SAIRO PORTO DE MELO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 
ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 
ANA KARINE LOPES VILA NOVA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 
MAYRA CAMILA BARBOSA DE OLIVEIRA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 
PAULO HENRIQUE LEAL DE SOUSA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 
JESSICA KARINE TÁVORA DE SOUSA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 
ANDREIA NUNES ALMEIDA DE OLIVEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
ESTÁGIO CURRICULAR: EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 
NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
INTRODUÇÃO O Estágio Supervisionado visa fortalecer a relação teoria e prática baseado no 
princípio metodológico de que o desenvolvimento de competências profissionais implica em utilizar 
conhecimentos adquiridos, quer na vida acadêmica quer na vida profissional e pessoal. Sendo assim, o 
estágio constitui-se em importante instrumento de conhecimento e de integração do aluno na realidade 
social, econômica e do trabalho em sua área profissional. Objetivamos relatar as experiências 
vivenciadas de graduandos do curso de enfermagem ao longo do estágio supervisionado na Estratégia 
Saúde da Família (ESF). MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo de apreensão da 
realidade descrita, a partir da observação diária de seis discentes supervisionados por preceptor. Dessa 
forma, o trabalho se inscreve na perspectiva de relato de experiência elaborado a partir das vivências 
na ESF do bairro Volta Redonda na cidade de Caxias-Ma, nas tardes de segunda a sexta feira. 
Transcorrido nos meses de fevereiro e março de 2012. A Unidade Básica de Saúde é composta por 
duas equipes de saúde (uma manhã e uma tarde). Cada equipe é formada por um enfermeiro, um 
médico, um dentista e dose agentes comunitários. Perfazendo uma cobertura de aproximadamente 
1.400 famílias, divididas em 12 micro-áreas. RESULTADOS E DISCUSSÃO Ao final do estágio 
tivemos como resultados o aperfeiçoamento da atuação prática na assistência de enfermagem 
individualizada e coletiva, considerável participação da comunidade nas ações de promoção e 
educação em saúde e o reconhecimento de dificuldades enfrentadas no serviço. Na perspectiva da 
prática de estágio, obtivemos considerável proveito nos atendimentos de enfermagem sendo 
expressiva a quantidade de usuários. Na dinâmica de trabalho fomos divididos em duplas e 
direcionados aos setores da UBS, inicialmente observamos a funcionalidade para posterior 
engajamento na rotina. Durante o estágio realizamos citologias oncóticas, consultas pré-natal, 
cadastramentos nos programas HiperDia e SisColo, além de acolhimento de usuáriosn portadores de 
TB e HANS. Efetivamos estratégias de prevenção e educação em saúde, direcionadas a saúde da 
gestante, adulto e do idoso, com a realização de palestras, grupos de convivência e roda de 
conversação, onde objetivamos a informação e o esclarecimento de dúvidas e dificuldades enfrentadas 
pelos usuários na prevenção, promoção e manutenção da saúde. CONCLUSÃO A Realização do 
estágio despertou o interesse ainda mais intenso sobre as questões voltadas à Saúde Pública, nos 
fazendo refletir sobre a necessidade de mudanças consideráveis no âmbito da ESF para que de fato o 
atendimento ao usuário na Atenção Básica seja universal, integral e igualitário perante o SUS. De 
forma geral o estágio supervisionado mostrou-se um momento importante no processo de formação 
profissional, possibilitando integrar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, e 
com grande satisfação oferecer nossos serviços à população, visando à promoção e educação da saúde 
na comunidade. 
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PROTAGONISMO ESTUDANTIL: CONSTRUÇÃO DE AÇÕES 
INTERDISCIPLINARES PARA A FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DE CURSOS 
NOTURNOS NA ÁREA DA SAÚDE DA UFRGS 
 
INTRODUÇÃO Trata-se de relato de experiência de 11 estudantes, de comunidades populares, cuja 
tutora é docente da saúde coletiva, que formam o grupo do Programa de Educação Tutorial (PET) 
CONEXÕES DE SABERES ? CENÁRIOS DE PRÁTICAS E DE ESTÁGIOS CURRICULARES 
NOTURNOS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O objetivo é promover o 
protagonismo estudantil e a construção de ações interdisciplinares para estudantes dos cursos noturnos 
da área da saúde, são eles: Análise de Políticas e Sistemas de Saúde ? Bacharelado em Saúde Coletiva, 
Psicologia, Odontologia e Serviço Social. A proposição é articulada ao PDI (UFRGS, 2010) e ao 
REUNI (BRASIL, 2007) contemplando as diferentes formações e suas necessidades acadêmicas por 
meio da identificação de instituições/organizações e de populações vulneráveis, instâncias do controle 
social e demais cenários de prática cuja atuação possa ocorrer à noite, nas férias e nos finais de 
semana, a fim de viabilizar ações/intervenções interdisciplinares, multiprofissionais e continuadas. A 
formação de profissionais da saúde no Brasil, presente no debate contemporâneo, recomenda novas 
práticas acadêmicas (CECCIM et al., 2008), que são incentivadas pelo Ministério da Educação, tal 
qual a internalização de novas posturas profissionais, aspirada pelo Ministério da Saúde (HADDAD et 
al., 2006). MATERIAIS E MÉTODOS Ações e atividades de ensino, extensão e pesquisa são 
planejadas em conjunto e visam inserir os estudantes em diferentes cenários de práticas, cuja intenção 
é ampliar as possibilidades de realização de estágios curriculares noturnos. A metodologia de trabalho 
do grupo consiste na realização de semana típica de atividades que inclui Ciclos de Aprendizagem, 
Estudos Auto?Dirigidos e atuação em diferentes Cenários de Prática. Cada etapa é avaliada por meio 
do portfólio individual. RESULTADOS E DISCUSSÃO Desde dezembro de 2010 o grupo vem 
desenvolvendo atividades e ações de ensino, extensão e pesquisa, tais como: Apropriação dos Projetos 
Pedagógicos e das Diretrizes Curriculares (DCNs); Participação nas instâncias de Controle Social; 
Elaboração e execução de projetos de extensão. Elaboração de projeto de investigação sobre acesso, 
permanência e evasão nos cursos noturnos da área da saúde da UFRGS, a ser executada em 2012/2. 
Destaca-se o empenho do grupo na realização de atividades de ensino e extensão em horários que 
possibilitem a frequência de estudantes trabalhadores. É sabido que muitos colegas trabalham durante 
o dia e, portanto o acesso a maioria das atividades acadêmicas é limitado; mas, se realizadas nos finais 
de semana ou nas férias, poderiam gerar créditos complementares; uma das exigências curriculares, 
por exemplo.CONCLUSÃO Espera-se contribuir para formação de um profissional demandado, em 
concordância com as políticas públicas de educação e de saúde, melhorando a resposta pública. 
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RELEVÂNCIA DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM NEFROLOGIA NA FORMAÇÃO 
ACADÊMICA DE ESTUDANTES DE MEDICINA EM CIDADE DO INTERIOR DO 
CEARÁ 
 
INTRODUÇÃO O NÚCLEO DE ESTUDOS EM NEFROLOGIA é projeto de extensão vinculado à 
Faculdade de Medicina de Sobral da Universidade Federal do Ceará (UFC), sendo constituída por 
tempo indeterminado e fundada em outubro de 2006. É uma entidade acadêmica autônoma, civil, laica 
e sem fins lucrativos, constituídas por 12 estudantes de medicina de maneira a criar oportunidades de 
trabalhos científicos, didáticos, culturais e sociais no ambiente acadêmico sob a tutoria de um docente 
nefrologista da instituição. MATERIAIS E MÉTODOS O Núcleo de estudos em Nefrologia visa 
complementar a formação de futuros profissionais da área da saúde no campo da nefrologia 
promovendo pesquisas na área de nefrologia, adquirindo e propagando conhecimento científico e 
discussões e ações com o objetivo de informar a população sobre medidas preventivas de saúde. A liga 
com o apoio da Sociedade Brasileira de Nefrologia promove várias campanhas anualmente, como a 
campanha PREVINA-SE voltada para a prevenção da Doença Renal Crônica e a campanha do DIA 
MUNDIAL DO RIM em que a liga volta-se para os aspectos gerais de prevenção e promoção 
relacionadas às doenças renais. Realizam-se ainda atividades ambulatoriais na Santa Casa de 
Misericórdia de Sobral e são organizados eventos científicos, seminários, cursos, projetos de 
reciclagem de conteúdos entre outras atividades relacionadas com o assunto. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO A grande importância do NÚCLEO DE ESTUDOS EM NEFROLOGIA é refletida 
nas campanhas e uma variedade de outras atividades realizadas. A quantidade de pessoas que 
desconhecem os fatores de risco e outras características da DRC ainda é muito grande. Na campanha 
do Dia Mundial do Rim notou-se que a população concede pouca importância aos meios de prevenção 
e de detecção de doenças renais. A população de modo geral desconhece a gravidade das Doenças 
Renais. O núcleo obteve grande apoio da Estratégia Saúde da Família nesse contexto. Grande parte 
das campanhas são centralizadas nos postos de saúde, pois é onde o público alvo se concentra. Além 
da prevenção, o núcleo realizou palestras educacionais, como um grupo de discussão sobre transplante 
de órgãos onde abrangeu grande parte da comunidade estudantil de Sobral a fim de sanar as principais 
dúvidas e colocar em pauta o transplante renal no estado do Ceará e no Brasil. Atividades de pesquisa 
no Centro de Hemodiálise na Santa Casa de Sobral foram realizadas, onde os membros aplicaram 
ferramentas de estudo que avaliaram depressão, dispepsia, qualidade de vida e entre outras tantas 
linhas de estudo que o universo da Nefrologia pode oferecer. CONCLUSÃO A participação do 
Núcleo de Estudos em Nefrologia nas ações preventivas, norteadas pelo senso de transformação 
social, permite que os estudantes de medicina participantes desenvolvam, precocemente em suas 
formações, o exercício da cidadania. Permite também a integração desde cedo da comunidade 
estudantil com a atenção primária a fim de aumentar ainda mais a eficácia da Estratégia Saúde da 
Família no quesito prevenção e promoção da saúde. 
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PROJETO VER-SUS E A SUA CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO DOS FUTUROS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO O Projeto VER-SUS (Vivência e Estágios na Realidade do Sistema Único de 
Saúde), foi desenvolvido com o propósito de qualificar os futuros profissionais da saúde, em um 
ambiente de formação que possibilita entrar em contato com os novos processos organizativos do 
SUS, de modo que os estudantes passam a conhecer o cotidiano do sistema de saúde brasileiro e o 
trabalho dos profissionais que atuam neste local. Deste modo, o presente relato tem por objetivo 
compartilhar as experiências vivenciadas durante o projeto VER-SUS em Parnaíba-PI. MATERIAIS 
E MÉTODOS O projeto foi realizado em caráter integral, num período de 13 dias, entre os meses de 
fevereiro e março, com 41 estudantes. Dentre as atividades observacionais, realizaram-se visitas aos 
serviços de atenção a saúde, com participação dos acadêmicos em atividades como: ?Grupo de Idosos? 
e ?Oficina Cuidando do Cuidador?; ambas desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF). Bem como, visitas domiciliares junto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 
participação de encontros com os demais profissionais que atuam na Atenção Básica. Ao término de 
cada atividade proposta, eram feitas sistematizações em grupo, onde eram relatadas as impressões 
sobre os serviços, as potencialidades e fragilidades observadas nas equipes, e ainda as possibilidades 
de trabalho a serem realizados. RESULTADOS E DISCUSSÃO O projeto proporcionou aos 
universitários uma aproximação e maior conhecimento acerca do SUS, através da percepção da real 
funcionalidade desse sistema dentro dos serviços de saúde, onde observou-se a eficácia dos trabalhos 
desenvolvidos pelas equipes, bem como do atendimento prestado às comunidades; e através da troca 
de experiências com os profissionais que atuam nestes locais. Os processos de sistematização, além de 
momentos de discussão sobre os serviços e as práticas de saúde oferecidas para os usuários, 
validaram-se com uma ferramenta que proporcionou aos discentes relacionarem o ensino acadêmico 
com as realidades observadas. Cabe ressaltar que as discussões foram muito proveitosas, uma vez que 
ocorriam entre estudantes dos mais variados cursos da saúde como: psicologia, odontologia, serviço 
social, medicina, fisioterapia e biomedicina; onde através desses diferentes olhares, percebeu-se 
contribuições muitas vezes comuns, e outras diferenciadas a cerca das mesmas experiências 
presenciadas. Esses encontros culminaram na formação de um pensamento coletivo, e ainda 
proporcionaram ao grupo perceber a importância de uma equipe com caráter multiprofissional, já que 
a troca de experiências entre diferentes profissionais pode se tornar uma saída aos empecilhos 
encontrados no SUS. CONCLUSÃO Esta vivência teve grande importância para os futuros 
profissionais da saúde, pois possibilitou a entrada no sistema ainda na graduação, o desenvolvimento 
de um olhar crítico nos acadêmicos, e ampliou a percepção sobre os trabalhos que estão sendo 
desenvolvido na saúde, e do que pode ser melhorado. 
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GRUPO DE CUIDADORES COMO PRÁTICA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO NASF EM PARNAÍBA/PI 
 
INTRODUÇÃO Durante a prática do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), na cidade de 
Parnaíba/PI, identificou-se uma grande demanda para o profissional de fisioterapia, em torno de visita 
e atendimento domiciliar. Na proposta do NASF deve-se priorizar o atendimento coletivo ao 
individual, porém, devido os vários problemas decorrentes da rede de saúde da cidade, os usuários 
necessitados são acolhidos e orientados, bem como as suas famílias. Com essa ação, a demanda 
aumentava a cada momento. Então foram lançadas duas atividades para as estratégias de saúde da 
família (ESF) com dois temas: o primeiro foi quanto ao cuidado com acamados e o segundo, visitas 
domiciliares. As atividades tiveram resultados positivos, no entanto, ainda havia dificuldades na 
orientação da ESF para com as famílias. Com isso, o NASF percebeu a necessidade da criação de um 
grupo de educação em saúde para a população destinado aos cuidadores e familiares dos idosos e 
acamados. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um relato de experiência descritivo. O NASF 
criou um grupo, priorizando cuidadores e familiares de idosos e acamados, denominado GRUC. Este 
ocorreu no território de uma unidade básica de saúde (UBS), sendo de modo temporário. Foram 5 
encontros no período de outubro a dezembro de 2011. Os subtemas trabalhados foram: ?a arte de 
cuidar?, ?conhecendo as doenças crônicas?, ?alimentação saudável e cuidados no preparo?, ?cuidados 
com a higiene bucal? e ?cuidados com a saúde física: exercícios domiciliares e atividade física?. Este 
trabalho serviu como piloto para posteriores ações nas outras ESFs. Cada encontro era conduzido por 
mais de um profissional além de possuir metodologia própria. Palestras, rodas de conversa, dinâmicas, 
leituras, entre outras, fizeram parte dos encontros. RESULTADOS E DISCUSSÃO Percebeu-se 
interesse dos usuários na realização do grupo em outros horários bem como a realização dos mesmos 
com outros temas. Apesar disso houve várias dificuldades na implantação: falta de engajamento da 
ESF, bem como na divulgação; comunidade pouco participativa durante a atividade; falta de recursos 
materiais. Ainda assim, obteve-se uma satisfação da população e da ESF, dada a resolutividade das 
dúvidas trazidas pelos usuários, além da troca de saberes entre todos os participantes. 
CONCLUSÃO O grupo é uma importante ferramenta do NASF para as ações de educação e 
orientação na atenção básica. O cuidado deve ser uma das temáticas a ser abordada na comunidade 
descrita à UBS. Realizar práticas educativas não só com a ESFs, mas, também, com os usuários torna-
se uma forma mais efetiva de atuação de prevenção e promoção da saúde. 
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OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO COM AUXILIARES 
DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. 
 
INTRODUÇÃO A educação permanente é uma ferramenta, que busca superar limites, tanto da 
formação quanto das práticas tradicionais de saúde, visando o cuidado integral. É uma estratégia para 
fortalecer o SUS. A política de educação permanente visa trabalhar, transformar e qualificar as 
práticas de saúde dentro do quadrilátero formado por gestores, acadêmicos, profissionais e 
representantes sociais, parte do pressuposto do enfrentamento dos problemas de trabalho, não se 
limitando a transmissão do conhecimento aos trabalhadores, mas possibilitando uma reflexão e análise 
crítica dos processos de trabalho. O objetivo desse trabalho é fazer um relato de experiência de uma 
oficina de construção de material educativo com auxiliares de saúde bucal no município de Sobral-Ce. 
MATERIAIS E MÉTODOS A atividade foi desenvolvida na Escola de Formação em Saúde da 
Família Visconde de Sabóia pelos acadêmicos e estagiários de Odontologia do oitavo semestre da 
Universidade Federal do Ceará- campus Sobral em maio de 2012. Utilizou-se como instrumento de 
trabalho a confecção de um manual didático para educação em saúde bucal que constava de um passo-
a passo a serem seguidos pelas 21 ASB´s para a construção de uma boca e uma escova de dente. Os 
materiais utilizados foram caixa de papelão, EVA, cartolinas, isopor, garrafas PET, dentre outros. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Inicialmente, questionou-se com as ASB´s qual a necessidade e 
a importância de se obter estes objetos nas Unidades Básicas de Saúde que elas trabalham. No relato, 
as mesmas citaram que sentem falta de algo novo e diferente para conseguir a atenção das pessoas e 
poder desenvolver atividades educativas. A atividade seguiu de forma dinâmica, de modo a garantir a 
participação dos envolvidos. Em seguida, dividiram-se as mesmas em três grupos de aproximadamente 
oito pessoas para agilizar a produção da boca e escova de dente, dois grupos ficaram responsáveis pela 
primeira, enquanto um grupo confeccionou a escova. Cada integrante seguiu o manual que constava o 
passo-a-passo destes objetos com o auxílio dos acadêmicos. A maioria dos materiais utilizados foi 
doada pela Secretaria de Saúde do município de sobral. Ao final do encontro, realizou-se um sorteio 
para a unidade de saúde presente levar os instrumentos confeccionados para ser trabalhado em seu 
local de trabalho. CONCLUSÃO Observou-se uma maior motivação dos participantes da oficina ao 
se introduzir uma prática da educação permanente de forma mais dinâmica, criativa e participativa, 
buscando mudar a concepção de aprendizado tradicional. 
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BLITZ EDUCATIVA EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS DE ACIDENTES E DOENÇAS 
DO TRABALHO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO O dia 28 de abril é o Dia Internacional em Memória às Vítimas de Acidentes e 
Doenças do Trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) o marco desta 
campanha foi instituído no dia 28 de abril de 1969 em virtude da explosão de uma mina nos Estados 
Unidos que matou 78 trabalhadores. De Acordo com Galdino et. al.(2012), os acidentes de trabalho 
têm expressiva morbimortalidade, constituindo-se em importante problema de saúde pública. No 
Brasil, agravos relacionados ao trabalho representam aproximadamente 25% das lesões por causas 
externas atendidas em serviços de emergência. Neste contexto, visando à prevenção dos agravos a 
saúde do trabalhador, se torna imprescindível a promoção de ações educativas que orientem e 
conscientizem a população trabalhadora de modo geral sobre os riscos de acidentes e doenças do 
trabalho, bem como, as medidas preventivas dos mesmos. OBJETIVO: Sensibilizar os trabalhadores 
quanto à importância da prevenção dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho. MATERIAIS 
E MÉTODOS Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo, vivenciado através da 
participação dos acadêmicos do curso de enfermagem no Projeto de Pesquisa e Extensão - O olhar da 
enfermagem nas relações: Saúde, Trabalho e Meio Ambiente, em uma ação realizada pelo Centro 
Regional de Referência em Saúde do Trabalhador ? CEREST, em parceria com a Secretaria da Saúde 
e Ação Social, durante a campanha alusiva ao dia internacional em memória às vítimas de acidentes 
do trabalho, ou seja, dia 28 de Abril. A ação constituiu-se em uma Blitz educativa realizada em uma 
praça localizada no centro da comercial da cidade de Sobral-CE, nos dias 27 e 28 de abril, para tal, 
utilizou-se uma tenda educativa, com orientações e retirada de dúvidas acerca do assunto, além de 
exposição de faixas e equipamentos de proteção individual. Na ocasião, abordou-se ainda os 
transeuntes para orientação verbal, entrega de panfletos informativos e distribuição de bótons em 
memória as vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Perante as atividades desenvolvidas, percebemos que boa parte dos trabalhadores 
abordados e os que se aproximaram espontaneamente, apresentavam-se com muitas dúvidas a cerca do 
que se caracteriza como acidente de trabalho e que os mesmos podem ser notificados no SUS, que 
instâncias poderiam procurar na cidade de Sobral e quais equipamentos de proteção individual os 
empregadores devem fornecer. Os mesmos mostraram-se atentos as orientações verbais, saciando suas 
curiosidades e agradecendo as informações. CONCLUSÃO Com base nessa ação, torna-se 
perceptível a necessidade de desenvolver ações que incentivem a prevenção dos acidentes e doenças 
do trabalho, tendo a orientação e a informação como ferramenta adjunta para a promoção da saúde dos 
trabalhadores. 
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APOIO MATRICIAL ÀS ESFS QUANTO AO CUIDADO COM ACAMADOS: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO NASF NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA (PI) 
 
INTRODUÇÃO Atualmente percebe-se um aumento no número de doenças crônicas na população. 
Dentre estas, encontram-se algumas que trazem como consequências certas incapacidades físicas, que 
podem levar o paciente a uma condição de acamado. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) que se 
caracteriza por ser a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) deve oferecer a todos uma 
atenção integral, permanente e de qualidade. Para uma atuação efetiva e coordenada em relação aos 
acamados é necessário que haja um processo de (re)construção de saberes entre profissionais de 
diferentes formações envolvidos no cuidado com a saúde dos usuários. Dentro desta perspectiva o 
Núcleo de Apoio em Saúde da Família (NASF) percebeu a necessidade de promover uma atividade 
quanto ao cuidado com acamados para as equipes de saúde. Com essa finalidade, foi realizado o apoio 
matricial com o tema para todas as equipes de ESFs do Distrito 01 do município de Parnaíba/PI, 
pensando-se, também, em melhorar vínculos de trabalho com as mesmas. MATERIAIS E 
MÉTODOS Trata-se de um relato de experiência descritivo. A proposta da atividade foi realizada 
pela equipe do NASF de Parnaíba (PI) escolhendo-se a ferramenta matriciamento, que ocorreu na 
forma de reunião teórico-práticas, com entrega de folder explicativo além de simulações de posturas, 
transferências e estimulações funcionais. A atividade foi direcionada para a orientação de familiares e 
cuidadores na promoção de saúde aos pacientes acamados. O tema trabalhado foi definido pela equipe 
do NASF e realizada com cada equipe ESF do distrito, ocorrendo em duas equipes por semana 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Após esta abordagem foi possível observar melhora significativa 
no processo de trabalho da ESF com o público de acamados, pois melhorou a informação e a 
segurança dos mesmos. Também houve diminuição dos casos para visitas domiciliares trazidas da 
equipe para o NASF, qualificando a escolha e discussão dos mesmos. Além disso, ocorreu melhora 
nas relações interpessoais nas equipes de ESF e com a própria equipe do NASF. CONCLUSÃO 
Esta experiência mostra como é importante para os usuários do SUS e para a ESF intervenções que 
visem o processo de educação permanente dos profissionais que se dedicam a cuidar da população, 
considerando a complexa relação entre a doença e os processos de incapacidades a ela relacionados. 
Isso faz com que as várias dúvidas quanto ao processo de cuidar e ser cuidado sejam sanadas, 
melhorando o gerenciamento do mesmo. 
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO FISIOTERAPEUTA E A HUMANIZAÇÃO NA 
ASSISTÊNCIA MODERNA À SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO A humanização é tema intercorrente de debate na sociedade e na comunidade 
científica pois é essencial na qualidade da assistência à saúde e dependente do processo de formação 
dos profissionais de saúde. Apresentando-se como habitual motivo de insatisfação e sofrimento tanto 
dos profissionais quanto dos usuários do sistema único de saúde, a humanização tem dificuldade de 
acompanhar o desenvolvimento tecnológico da assistência à saúde sendo comum também o 
desenvolvimento de questões éticas neste contexto. Neste sentido, a assistência fisioterapêutica 
também convive com esta contradição, pois apesar do eminente desenvolvimento tecnológico com 
divulgação da idéia da prática baseada em evidência, ainda há um foco na doença além de um 
distanciamento dos indicadores psicossociais e culturais do usuário, desenhando cenários sociais e 
institucionais sem sensibilidade a valores humanísticos. Nesse contexto, este estudo visa analisar o 
impacto da formação profissional na humanização da assistência fisioterapêutica da saúde. 
MATERIAIS E MÉTODOS Realizou-se um levantamento bibliográfico na base de dados da 
biblioteca virtual saúde, SciELO e MEDLINE, retrospectivamente do ano de 2000 até 2011, com a 
combinação das seguintes palavras chaves fisioterapia, prática, evidência, humanização, ética e 
formação acadêmica, excluindo-se os artigos que não apresentavam como objeto de estudo a formação 
profissional. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram analisados 12 trabalhos, os quais apontam 
para a necessidade de mudanças na formação dos profissionais de saúde, para atender a nova realidade 
das políticas de saúde que define humanização como princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), e 
minimizar as contradições entre assistência científica e humanizada comuns na saúde pública atual. 
Embora a formação profissional humanizada se insira como solução no processo saúde-doença, há a 
necessidade de fortalecimento da compreensão dos conceitos de ética e moral, e há a necessidade do 
desenvolvimento de métodos de ensino-aprendizagem capazes de evidenciar uma prática humanizada 
e promover atitude crítica e reflexiva, enfatizando a vivência dos acadêmicos e profissionais da saúde 
enquanto usuário, a valorização do toque e da adequada comunicação. CONCLUSÃO A qualidade 
da assistência fisioterapeutica em saúde depende de formação acadêmica ética, humana e científica. A 
formação humanizada é essencial para a satisfação do usuário e do profissional e para a garantia de um 
atendimento de forma integral, respeitando os direitos do usuário e os princípios do SUS. Essa 
formação acadêmica deve focar-se na fixação dos conceitos éticos e morais da profissão através da 
vivência prática do toque e da comunicação visando uma atitude crítica e reflexiva do acadêmico. 
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ACIDENTES EVITÁVEIS EM PEDIATRIA:REVISÃO SISTEMÁTICA 
 
INTRODUÇÃO A própria definição da palavra ?acidente? traz em si uma conotação de fatalidade, 
acaso, inesperado. No entanto, os acidentes, na sua essência, são ocorrências evitáveis que podem e 
devem ser prevenidas. O domicílio é o ambiente no qual a criança passa a maior parte do seu tempo, 
notadamente até os 5 anos de idade. Nessa fase, pelas próprias características do desenvolvimento 
(atividade motora intensa ? corre, pula, manuseia objetos com curiosidade, etc.), estão mais propensas 
ao risco de acidentes, especialmente às crianças menores de 1 ano de idade, que são totalmente 
dependentes de seus pais ou responsáveis, e necessitam de vigilância e proteção em tempo integral, 
são propensos à asfixia, ingestão de corpos estranhos, quedas e queimaduras são os mais comuns. Se 
pensarmos nas dificuldades que experimentamos quando tentamos achar socorro para uma criança que 
sofre acidente - seja pela inexistência de hospitais e prontos-socorros, pela falta de vagas ou pela má 
qualidade no atendimento - fica claro que mais vale prevenir do que remediar. 1.Destacar a 
importância de prevenção de alguns acidentes na infância;ujo objetivos: 2.Ressaltar medidas cabíveis 
para algumas situações; MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de uma revisão sistemática da 
literatura realizada no período de abril/2012 com base no banco de dados do Site da Sociedade 
Brasileira de Pediatria,referente aos cuidados na prevenção de Acidentes na Infância. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO QUEDAS: As crianças devem brincar em locais seguros. 
Escadas, sacadas e lajes não são lugares para brincar; Use portões de segurança no topo e no pé das 
escadas. Caso sua escada seja aberta, instale redes ao longo dela; Instale grades ou redes de proteção 
nas janelas, sacadas e mezaninos; Crianças com menos de 6 anos não devem dormir em beliches. Se 
não tiver escolha, coloque grades nas laterais; AFOGAMENTO: Não imergir em água após lanches e 
refeições; Não se afastar da margem; Não saltar de locais elevados para dentro da água; Prefira lançar 
objetos flutuantes (bolas, bóias, isopores, madeiras, pranchas e outros) ou então corda para salvar 
pessoas, ao invés da ação corpo a corpo; INTOXICAÇÃO Guarde todos os produtos de higiene e 
limpeza e medicamentos trancados, fora da vista e do alcance das crianças; Mantenha os produtos em 
suas embalagens originais. Nunca coloque um produto tóxico em outra embalagem que não a sua. 
Poderá ser confundido com algo sem perigo; Saiba quais produtos domésticos são tóxicos. Produtos 
comuns como enxaguantes bucais podem ser nocivos se a criança engolir em grande quantidade; Dê 
preferência a embalagens de segurança. Tampas de segurança não garantem que a criança não abra a 
embalagem, mas podem dificultar bastante, a tempo que alguém intervenha;CONCLUSÃO A 
sistematização da Assistência permite ao enfermeiro procurar segurança. Só pode se dizer que 
devemos ver o paciente como ser considera~do no mescado de trabalho. 
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A FUNCIONALIDADE DA LIGA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE 
DE SOBRAL (LIMFACS) NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DOS 
ESTUDANTES DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
 
INTRODUÇÃO As Ligas Acadêmicas são grupos de estudantes que atuam segundo o tripé 
universitário de Ensino, Pesquisa e Extensão e estão presente em grande parte das universidades 
brasileiras. São organizações sem fins lucrativos,não religiosas, de duração ilimitada, com caráter 
multiprofissional e apresentam como objetivos proporcionar vivências e práticas multiprofissionais 
aos acadêmicos e o incentivo à produção científica, sendo desenvolvido principalmente em Unidades 
de Saúde.Estas organizações atuam em diversas áreas da saúde pública do país e permitem a 
aproximação do estudante com diversas especialidades do seu interesse, bem como com a prática 
generalista. Este relato origina-se de um projeto de extensão que tem como objetivo colocar o 
estudante de Medicina em contato mais próximo com a comunidade; fornecer, aos acadêmicos, prática 
de atendimento sobre a atenção primária à saúde; propagar a Medicina de Família e Comunidade e 
realizar a promoção à saúde, estudo epidemiológico e discussão de propostas para melhorar a 
qualidade de vida da população MATERIAIS E MÉTODOS A Liga de Medicina de Família e 
Comunidade de Sobral (LIMFACS) é uma organização acadêmica formada por um grupo de 10 
estudantes de Medicina da Universidade Federal do Ceará ? Campus Sobral - e um professor 
orientador.Foi criada em 10 de outubro de 2007 pela iniciativa de alguns estudantes e, atualmente, atua 
com diversas atividades dentro da universidade e dos principais postos de saúde da cidade. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO A LIMFACS possui um importante papel na UFC e suas 
principais atividades incluem: reuniões semanais, estudo de casos clínicos, capacitações internas, 
acompanhamento do Médico de Família ou outros profissionais de saúde, atividades com Grupos de 
Apoio das comunidades, seguimento de Agentes Comunitários e acompanhamento de famílias, 
campanhas, produção de trabalhos científicos, participação em congressos estaduais e nacionais, 
dentre outros.A Liga possui um estatuto próprio com os principais objetivos, regras, atividades e 
funções que auxiliam a organização e coordenação dos estudantes. Instrumentos como o SOAP e 
Genograma são utilizados pelos estudantes para auxílio de registro das visitas realizadas nos postos 
semanalmente e posterior discussão nas reuniões.Atividades junto aos grupos de apoio da comunidade, 
como gestantes, idosos, adolescentes e hipertensos, também são realizadas. Estas acontecem sob forma 
de palestras e entretenimento que visam, principalmente, integrar cada indivíduo na sociedade e 
contribuir para o conhecimento dos participantes sobre as doenças, os tipos de prevenção e as 
melhores condutas a serem realizadas. CONCLUSÃO Através das experiências vivenciadas e 
relatadas por acadêmicos (integrantes e ex-integrantes) e orientadores, o projeto tem contribuído para 
o olhar abrangente dos estudantes sobre o paciente, estimulando o senso de humanização e o 
conhecimento sobre as necessidades sócio-epidemiológicas do país, além de integrar ações da 
graduação à Atenção Primária e à Saúde da Família. 
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E A EDUCAÇÃO FÍSICA: 
CONTRIBUIÇÕES PARA A ATUAÇÃO NA SAÚDE COLETIVA 
 
INTRODUÇÃO O estabelecimento dos programas de Residências Multiprofissionais de Saúde no 
Brasil e o investimento na sua potencialidade pedagógica e política tem por objetivo desenvolver nos 
profissionais de saúde competências para o trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS). A Residência 
caracteriza-se com um curso de pós graduação lato sensu, sob supervisão técnico-profissional, sendo 
legalizada pela portaria interministerial nº 45, de 12 de janeiro de 2007. MATERIAIS E 
MÉTODOS Trata-se de um relato de experiência objetivando apresentar a proposta da Residência no 
município de Teresina-PI e sua contribuição para inserção do Educador Físico no contexto da Saúde 
Pública. RESULTADOS E DISCUSSÃO Assim com as demais, a III turma da Residência 
fundamenta-se em um processo contínuo de Saber Fazer/Pensar/Sentir/Agir, baseado na proposta 
político-pedagógica que contempla: Momento teórico didático (Seminários de formação, grupo de 
estudo multidisciplinar, grupo de estudo por categoria, roda ampliada, planejamento participativo e 
estudo dirigido), vivências em território de saúde da família, atividades de extensão, atividades de 
pesquisa e processo de avaliação dos residentes. CONCLUSÃO A Residência Multiprofissional em 
Saúde da Família (RMSF) apresenta-se com valor imensurável por suas potencialidades pedagógicas, 
que possibilita aos educadores físicos e demais residentes uma extrema variedade de vivências na 
saúde pública, visto que tais experiências não são amplamente contempladas na graduação. 
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TERCEIRA IDADE: VIVENDO A SEXUALIDADE EM TEMPOS DE AIDS 
 
INTRODUÇÃO A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) surgiu no Brasil na década de 
1980 na cidade de São Paulo, tornando-se uma epidemia mundial. Tendo como destaque a população 
de homossexuais, indivíduos que receberam transfusão de sangue e usuários de drogas endovenosas. 
No Brasil, foram notificados e registrados até junho de 2006, um total de 433.067 casos de AIDS, 
destes 13.214 eram casos novos. Em contrapartida, o número de casos de AIDS está cada vez mais 
frequente na faixa etária de 50 anos de idade acima, que segundo o Ministério da Saúde (MS) existem 
no Brasil cerca de 31.360 casos de AIDS em pessoas dessa faixa etária; em 2006, foram registrados 
9.918 casos novos nessa faixa etária, observando-se que 6.728 eram do sexo masculino e 3.190 do 
sexo feminino. Objetivou-se, nesse estudo, investigar como o idoso está vivenciando sua sexualidade 
em tempos de AIDS; verificar o conhecimento dos idosos quanto à prevenção da AIDS; e investigar 
que fatores influenciam na prevenção da AIDS. MATERIAIS E MÉTODOS Estudo do tipo 
exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada no Conselho de 
Moradores do bairro João XXIII, regional III, na cidade de Fortaleza, Ceará. A população estudada foi 
de 30 idosos com 60 anos ou mais, frequentadores do Conselho dos Moradores. Os dados foram 
coletados no mês de novembro de 2010, por meio de entrevista semi-estruturada. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Após análise dos dados observou-se que a maioria dos idosos estudados são do sexo 
feminino; predominou a idade de 60 a 69 anos; a maioria natural do interior do Estado do Ceará; com 
ensino fundamental incompleto; e sem companheiros (viúvas, solteiras e divorciadas). Apenas 10 dos 
participantes possuem vida sexual ativa, com uma frequência quinzenal. Poucos têm conhecimento 
acerca da transmissão do HIV, pois citaram várias formas errôneas de transmissão, como pela falta de 
higiene, picada do mosquito ?da dengue?, dormir junto, beijo na boca, dentre outros. E apenas quatro 
deles conheciam o preservativo como modo de prevenção da AIDS. CONCLUSÃO Partindo desse 
pressuposto, propõe-se a implementação de políticas públicas que visem à Educação em Saúde voltada 
ao público da terceira idade, buscando a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida sexual 
dos idosos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

115 

AUTORES: JACKSON DAVID CORREIA LIMA, INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA 
DAIANE SAMPAIO BARROSO, INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA 
ROSIANE SOUZA CARLOS, INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA 
FRANCISCA MARIA RANIELY BARBOSA ALBUQUER, INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA 
APLICADA 
MARIA IZABEL SILVA DE CARVALHO, INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA 

 
A IMPORTÂNCIA DO RASTREAMENTO PREVENTIVO E DA EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 
INTRODUÇÃO A mudança no estilo de vida e nos hábitos alimentares da população brasileira tem 
se tornado uma questão de saúde pública, pois, favorece o aparecimento de uma gama de patologias 
que crescem a cada dia. Este trabalho abrange duas de grande importância para a Atenção Básica: a 
DM e HAS, creditamos a falta de informação dos principais fatores para o aumento dessas doenças. 
MATERIAIS E MÉTODOS Este relato foi feito a partir de ações realizadas por um grupo de 
alunos do 7º período do curso de Enfermgem das Faculdades Inta no colégio Trajano de Medeiros 
Localizado no Bairro da Expectativa na cidade de Sobral nos meses de Março e Abril. A equipe 
realizou seis visitas ao colégio nos turnos da manhã e da noite, onde a primeira foi feita para coletar de 
dados das PA e glicemia dos alunos e para realizar uma palestra educativa em ambos os turnos onde 
foram abordados a sintomatologia, prevenção, tratamento da DM e HAS e mais duas para 
acompanhamento dos alunos. Totalizou-se um total de 174 alunos acompanhados RESULTADOS 
E DISCUSSÃO Notou-se uma grade falta de informação por parte da população sobre os sinais e 
sintomas, tratamento e quem procurar. Das 174 pessoas acompanhadas 11 apresentaram aumento na 
PA no nível de 130/90 a 160/10. Desses 11 alunos 3 desconheciam essa elevação nos níveis 
pressóricos. A respeito do rastreamento glicêmico foram realizados 152 testes pois 22 se recusaram a 
fazê-lo, e sobre a população da pesquisa 8 apresentaram elevação acima de 99 mg/dl, mas, porém 
desses 8 alunos 4 apresentaram rastreamento negativo nos exames seguintes e o restante já conheciam 
essa elevação de glicemia. CONCLUSÃO Concluimos a importância da educação continuada no 
âmbito da saúde pública, pois, a desiformação contribui ferozmente para o aumento da taxa de 
incidência dessa doenças na população brasileira. 
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A EFICÁCIA DO TEATRO DE FANTOCHES COMO INSTRUMENTO DE 
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 
 
INTRODUÇÃO A abordagem do tema, Alimentação e Nutrição, no ambiente escolar contribui para 
a formação de hábitos alimentares saudáveis, e ainda reforça o papel da família, na promoção da saúde 
como também, na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, cujas causas encontram lugar no 
consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar, gorduras e sódio - muito presentes em escolas -, e na 
adoção de um modo de vida sedentário. Além disso, os educandos constituem um público vulnerável à 
publicidade de alimentos e aos modismos que podem ter repercussão importante no consumo 
alimentar e conseqüente estado de saúde. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia do Teatro de 
Fantoches, como atividade lúdico-educativa, assim como seu impacto na Educação Nutricional de pré-
escolares e escolares. MATERIAIS E MÉTODOS Foram utilizados personagens que se 
definissem como ?bom? e ?mau? para fazer analogia a ?saudável? e ?não-saudável?. A narrativa foi 
construída visando uma apresentação lúdica, através de um conto de fadas, com informações sobre os 
alimentos mais frequentes na alimentação dos alunos, facilitando com que os mesmos apliquem as 
informações no seu dia-a-dia. A atividade foi realizada com alunos do 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental de uma escola pública municipal de Teresina. RESULTADOS E DISCUSSÃO O 
público atingido corresponde a quatro turmas do turno da manhã e oito turmas da tarde, cerca de 125 e 
236 alunos, respectivamente. Os alunos demonstraram um envolvimento muito grande com a 
atividade, interagindo com os personagens e atentando às informações que estavam sendo passadas. 
Ao final foram realizadas perguntas referentes ao conteúdo abordado, onde foi observada participação 
dos alunos e coerência nas respostas. Guerra et. al. (2004) diz que as apresentações com fantoches só 
despertava o interesse dos alunos menores, com idades dos três aos cinco anos, e que os maiores, até 
12 anos aproximadamente, se interessam por atividades mais competitivas, onde haja a troca de sua 
atenção por algum prêmio. No entanto, nesta atividade foi observado que todos os alunos se 
envolveram com os bonecos, observação feita a partir das perguntas para conhecer as informações 
fixadas pelos alunos. CONCLUSÃO Conclui-se que o Teatro de Fantoches tem um papel 
importante no trabalho educacional, por despertar potenciais de aprendizagem. Assim como, mostra-se 
eficaz em cumprir o seu propósito de deixar uma mensagem. Dessa forma a atividade nos mostra que 
as crianças podem construir experiências significativas, por meio de trabalhos que partem de seus 
próprios interesses, e que possibilitam a construção de hábitos alimentares saudáveis. 
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INTERVENÇÃO EDUCATIVA NO COMBATE ÀS VERMINOSES: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO Educação em saúde pressupõe uma combinação de oportunidades que favoreçam a 
manutenção da saúde e sua promoção, não entendida somente como transmissão de conteúdos, mas 
também como a adoção de práticas educativas que busquem a autonomia dos sujeitos na condução de 
sua vida. Este trabalho relata a vivência de uma atividade no campo da educação em saúde, que 
almejou sensibilizar moradores de um povoado rural, a cerca dos cuidados com a higiene pessoal, 
alimentos e prevenção de verminoses. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um relato de 
experiência, realizado em agosto de 2011, com aproximadamente 70 moradores, ambos os sexos, de 
diversas faixas etárias, na comunidade rural de Boa Vista, Parnaíba, Piauí. Foi desenvolvida uma 
oficina sobre parasitoses, condições higiênicas pessoais, dos alimentos e do ambiente. A intervenção 
abordou os principais parasitas que podem acometer a população rural, destacando-se a transmissão, 
sinais e sintomas, prevenção e controle. Foram utilizados recursos metodológicos, como: exibição de 
vídeo, palestra, slides, discussão e distribuição de material educativo. Além disso, foi demonstrada a 
técnica de lavagem das mãos e sorteados quites com produtos de higiene pessoal. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Observou-se que a maioria não dispunha de conhecimento necessário para manter as 
condições mínimas de higiene pessoal e dos alimentos, bem como a cerca da prevenção e controle das 
verminoses, sendo necessários diversos esclarecimentos acerca desses temas. As mesmas se 
mostraram interessadas em traçar um debate acerca dos assuntos, mostrando interesse na continuidade 
das palestras educativas, inclusive abordando outras temáticas. Destaca-se ainda, enquanto 
potencialidade, a contribuição dessa atividade para a formação de profissionais mais humanizados. 
Quanto aos limites, detectou-se a resistência de alguns indivíduos a essas práticas educativas. 
CONCLUSÃO Esse momento teve grande relevância social e educacional, uma vez que contribuiu 
na área de educação em saúde, através da promoção dos cuidados básicos com os alimentos, hábitos 
sanitários e precaução com doenças causadas por parasitos. Tais ações podem apontar para a melhoria 
da qualidade de vida e saúde dessa população. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE AIDS COM UM GRUPO DE ADOLESCENTES: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO A incidência de Aids entre os jovens de 13 a 19 anos atinge principalmente 
homossexuais e mulheres. Nesta faixa etária, a prevalência de contaminação é feminina, com 
60% dos casos. De 2000 a junho de 2009 foram registrados no país 3.713 casos da doença em 
meninas, contra 2.448 em meninos. Entre os adolescentes, 39,2% dos casos entre os meninos 
foram resultado de relações homossexuais (BRASIL, 2010b). As pesquisas detectam que, nos 
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, 75% das mulheres HIV positivas, acima 
de 60 anos, foram infectadas pelos maridos. Entre os homens na mesma faixa etária, 80% 
contraem o vírus em relações extraconjugais (PERNAMBUCO, 2010). A situação 
epidemiológica do país é preocupante. Dados revelam que desde de 1980 até 2009 a epidemia 
é crescente. Isso demonstra a necessidade de maior compromisso dos profissionais e 
estudantes. Objetivos: Relatar a experiência dos acadêmicos de enfermagem em um Colégio 
Estadual no Município de Sobral Ceará. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo 
do tipo relato de experiência, realizado em um Colégio Estadual no Município de Sobral 
Ceará o qual possui 570 alunos na faixa etária de 13 a 20 anos. As atividades foram 
desenvolvidas no período de fevereiro de 2011. O motivo dos referidos horários foi para 
contemplar os alunos no horário do intervalo. Para a efetivação das atividades utilizaram-se: 
Faixas, cartazes, caixas de som, microfones e CD, assim como, distribuição de preservativos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO As experiências foram apresentadas por meio de 
dinâmicas, dramatizações e conversas. As atividades realizadas retrataram a realidade acerca 
da propagação da AIDS. Iniciou-se com dramatização que era uma conversa de comadres. 
Trata-se de um diálogo entre duas senhoras, em que uma é bem informada acerca da doença e 
a outra desconhece os riscos e a maneiras de prevenção, durante a conversa ocorre a 
sensibilização e o processo de informação. No segundo momento: realizaram-se uma 
dinâmica com a participação dos alunos. Trata-se do contágio da AIDS por meio da 
infidelidade conjugal. Outro momento caracterizou-se por uma balada da juventude. Um 
grupo de amigos foi à balada e uma delas conheceu um amigo, o qual a contaminou, de 
maneira que ao final a jovem contaminada perde a amizade do grupo e percebe as 
conseqüências sociais da doença. Ao solicitar a opinião dos sujeitos quanto àquele momento, 
disseram que foi bom, positivo, importante e esclarecedor. CONCLUSÃO Foi uma 
experiência gratificante e rica, avaliada principalmente pelo carinho e resposta dos 
participantes, frente aos aplausos e comentários, quando foram solicitados a darem o parecer 
do momento. Conforme as reações esboçadas pelos funcionários, seguidas pelos comentários, 
os resultados foram positivos. Pois, segundo algumas informações muitos não imaginavam a 
dimensão social e familiar. Compreendem-se, portanto, a relevância da Educação em Saúde 
discutida fora dos muros das Faculdades INTA. 
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UMA ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE COM ADOLESCENTES:UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO A alta vulnerabilidade em que os adolescentes estão expostos, as doenças 
sexualmente transmissíveis, AIDS e gravidez não-planejada relacionada ao inicio precoce da 
atividade sexual ligada também ao baixo nível de informações ou até mesmo uma informação 
errônea que eles possuem, nos chama a atenção para meios que possam tornar esses 
adolescentes capazes de mudar a realidade que estão inseridos. Diminuir a incidência de DTS, 
HIV e gravidez não-planejada nessa população, é possível quando isso se torna uma 
responsabilidade de todos não só dos adolescentes. O trabalho teve como objetivo relatar a 
experiência vivenciada no projeto de extensão universitária. MATERIAIS E MÉTODOS 
Trata-se de uma experiência vivenciada durante o desenvolvimento de um projeto de extensão 
universitária ?Educação em Saúde nas escolas: formação de multiplicadores em 
DST/HIV/AIDS?? realizado com adolescentes de uma escola pública de ensino médio da 
cidade de Floriano-PI, de agosto a novembro de 2011, onde foram trabalhados os seguintes 
temas: gênero e sexualidade, DST, HIV/AIDS, vulnerabilidade e métodos contraceptivos. Os 
encontros tiveram duração média de uma hora e meia, no horário regular das aulas; utilizou-se 
como estratégia para desenvolvimento dos temas à apresentação de conteúdos de acordo com 
as temáticas, exposição oral interativa sobre a prática dos métodos contraceptivos, dinâmicas 
de grupos e sempre permitindo espaço para que os participantes interagissem e esclarecessem 
suas dúvidas, contamos ainda com a ajuda de materiais educativos como folhetos 
informativos, filmes e álbum seriado sobre DST?s. E ao final do projeto foi proposto a 
construção de uma cartilha educativa com ajuda desses adolescentes. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Os alunos mostraram-se bem participativos durante a execução das 
oficinas,onde percebeu-se uma carência de informações por parte dos adolescentes 
identificados por meio de suas expressões e questionamentos,ao longo do desenvolvimento do 
projeto houve uma minimização como também esclarecimento das dúvidas dos adolescentes 
onde foi possível constatar por meio da construção de uma cartilha educativa junto a esses 
adolescentes. CONCLUSÃO Faz-se necessário uma abordagem mais intensa e ampla, haja 
vista que para conseguir formar opiniões concretas e corretas acerca do tema se fazem 
necessários outros esclarecimentos, durante os vários estágios da adolescência. O projeto 
toma proporções muito maiores, pois o mesmo tem a função de abrir ?portas? do saber em 
DST/HIV/AIDS, colocar os adolescentes frente às questões norteadoras do âmbito sexual, 
constituindo-se em instrumento de saber primário como também agente propagador do saber. 
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INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO: UMA EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE EM BELO HORIZONTE 
 
INTRODUÇÃO Muitas vezes a iniciação do profissional de saúde ocorre sem que o mesmo tenha 
tido contato com áreas diversas, gerando desconhecimento acerca da realidade social da população que 
atende e menor eficiência de suas ações. O trabalho em campo proporciona esse contato, criando 
espaço para uma observação, ainda que limitada. Dessa maneira, o Programa de Educação pelo 
Trabalho (PET) para a Saúde constitui-se como uma das ferramentas para proporcionar esse contato 
com a realidade do serviço durante a formação profissional, sendo uma das estratégias do Programa 
Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, o PRÓ-SAÚDE. O objetivo deste 
projeto é descrever a experiência de acadêmicos da área de saúde da PUC-MINAS no PET-Saúde na 
sub-área Obesidade, através da realização de trabalho de campo e vigilância em saúde para prevenção 
de doenças cardiovasculares. MATERIAIS E MÉTODOS Esta experiência científica relacionada 
ao PET/Saúde promoveu interação ensino-serviço-comunidade e foi vivenciada por discentes dos 
cursos de educação física, enfermagem, fisioterapia, nutrição e odontologia da PUC-MINAS, com 
supervisão docente e de dois preceptores da área de epidemiologia municipal. Houve vivência de 
buscas científicas, avaliações antropométricas e inquéritos sobre hábitos de vida em uma amostra de 
380 indivíduos do Distrito Sanitário Noroeste de Belo Horizonte, para se estabelecer a prevalência de 
obesidade visceral e o risco de doenças cardiovasculares na referida população, buscando novas 
abordagens no futuro. RESULTADOS E DISCUSSÃO Relatos da experiência mostram que o 
trabalho em campo possibilitou maior conhecimento das metodologias de pesquisas em bases 
indexadas para uso destas evidências em saúde, otimização do trabalho em equipe, melhor enfrentando 
das dificuldades relacionadas à escassez de recursos públicos, noções de planejamento em saúde 
pública; contato com a população carente e suas vias de acesso ao serviço de saúde, além de uma 
ampliação das condições de articulação e discussão das práticas em saúde e maior conhecimento 
acerca do rigor relacionado às pesquisas quantitativas ou qualitativas, através de fontes primárias ou 
secundárias. CONCLUSÃO A experiência no desenvolvimento desta pesquisa de campo 
possibilitou ricas vivências em saúde pública aos discentes da área de saúde da PUCMINAS. Ficou 
evidenciada a necessidade de se continuar investindo no processo de construção de novas relações 
ensino-serviço-comunidade, visando sensibilizar gestores, universidades e lideranças comunitárias no 
sentido de melhor qualificar os futuros profissionais e otimizar todos os aspectos envolvidos neste 
processo. 
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MANUAL DO CUIDADOR DA PESSOA IDOSA 
 
INTRODUÇÃO O número de idosos vem crescendo rapidamente. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, entre 1950 e 2025 a população de idosos do Brasil crescerá 16 vezes, o 
que nos colocará em termos absolutos, como a sexta população de idosos do mundo, isto é, 
com mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. A sociedade deve estar 
sensibilizada com seu processo de envelhecimento, que afinal não é próprio só de países ricos 
e sim um fenômeno universal. Ao criar planos e viabilizar políticas que cuidem da infância, 
da mulher, etc, a sociedade deve também destacar seus cuidados com a terceira idade.Cuidar é 
servir, é oferecer ao outro, em forma de serviço, o resultado de seus talentos, preparo e 
escolhas; é praticar o cuidado. Cuidar do outro representa a essência da cidadania, do 
desprendimento, da doação, do amor como diz o mandamento bíblico: ?Ama o próximo como 
a ti mesmo?. Cuidar de pacientes acamados é uma tarefa que requer uma atenção especial. 
Devido ao estado de saúde, essas pessoas, na maioria dos casos, encontram-se debilitadas e 
precisam de apoio, paciência e compreensão. MATERIAIS E MÉTODOS Foi realizado 
pesquisa junto a livros, artigos científicos e manuais do Ministério da Saúde referente ao 
tema: Idoso, Saúde do idoso, manual de cuidadores para idosos, cartilha do idoso, cuidadores. 
O produto final resultou em manual do cuidador do idoso. Este manula terá como objetivo 
capacitar os cuidadores dos idosos acamados RESULTADOS E DISCUSSÃO O cuidador é 
uma pessoa capacitada para auxiliar o idoso o qual apresenta limitações para realizar as 
atividades e tarefas da vida quotidiana, fazendo elo entre o idoso, a família e serviços de 
saúde ou da comunidade. Pode ser da família ou da comunidade que presta cuidados à outra 
pessoa de qualquer idade, que esteja necessitando de cuidados por estar acamada, com 
limitações físicas ou mentais, com ou sem remuneração. Tem como função: Atuar como um 
elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde; Ajudar nos cuidados de higiene; 
Estimular e ajudar na alimentação; Ajudar na locomoção e atividades físicas, tais como: 
andar, tomar sol e exercícios físicos; Estimular atividades de lazer ocupacionais; Realizar 
mudanças de posição na cama e na cadeira e massagens de conforto; Administrar as 
medicações, conforme a prescrição e orientação da equipe de saúde; Comunicar à equipe de 
saúde sobre mudanças no estado de saúde da pessoa cuidada. CONCLUSÃO Mais do que 
cuidar do corpo, essas pessoas precisam também de apoio moral, para que não se sintam um 
?peso? para seus familiares e cuidadores. Trabalhar a auto-estima pode ajudar muito na 
melhora do estado do paciente. Por isso, é função de todos que convivem com ele garantir que 
se sinta sempre querido e, sempre que possível, integrá-lo às atividades da família. Este 
manual traz algumas informações importantes para orientá-lo no cuidado com o paciente no 
hospital ou em casa. 
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PROCESSOS EDUCATIVOS NA PROMOÇÃO DE SÁUDE: ATUAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS DE UMA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA 
 
INTRODUÇÃO O presente trabalho tem por objetivo verificar concepções de profissionais 
de uma equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) acerca de ações educativas 
desenvolvidas na comunidade para promoção de saúde. A Educação em Saúde é a base da 
ESF, antes denominada PSF (Programa Saúde da Família), adotando ações educativas que 
vislumbram um modelo de saúde fundamentado na prevenção. As ações educativas, 
desenvolvidas através de práticas pedagógicas adequadas, podem influenciar hábitos, valores 
e crenças, mudando a vida da comunidade e melhorando as condições de saúde e qualidade de 
vida. MATERIAIS E MÉTODOS Aplicaram-se questionários semi-estruturados junto a dez 
profissionais de uma equipe da Estratégia Saúde da Família: médico, enfermeiro, cirurgião 
dentista, técnico em higiene dental e seis agentes comunitários de saúde. Os dados foram 
tratados através de análise de conteúdo. RESULTADOS E DISCUSSÃO As concepções dos 
profissionais evidenciam uma atuação voltada para ?orientar? a comunidade, promovendo 
?conscientização?, ?intervenção?, vislumbrando a ?prevenção de doenças?, ?proteção ou 
tratamento de agravos à saúde? e ?melhores condições de vida? da população. Dentre as 
atividades realizadas, encontram-se: reuniões e palestras educativas junto a escolas e grupos 
específicos como gestantes, diabéticos e hipertensos, consultas médicas e de enfermagem, 
aplicação tópica de flúor, escovação supervisionada, vacinação, visitas a domicílio, pesagem 
de crianças, aferição de pressão arterial, caminhadas e teste de glicemia. No geral, os recursos 
pedagógicos utilizados constituem panfletos para distribuição e álbuns-seriados para exibição, 
sendo os mesmos considerados insuficientes. Quanto às dificuldades, os profissionais 
apontam: recursos insuficientes, indisponibilidade de transporte para traslado, estrutura física 
inadequada, falta de apoio financeiro de órgãos públicos locais, nível econômico da 
população, absenteísmo, ?desinteresse? e ?comodismo? da comunidade. Acredita-se que esse 
desinteresse e comodismo possa representar uma resposta a uma atuação demarcada por 
palestras e uso de materiais que os próprios profissionais avaliam como ?insuficientes? e 
?pouco estimulantes?. CONCLUSÃO A Estratégia Saúde da Família tem como papel central 
a prática educativa voltada para a promoção da saúde, proporcionando a melhoria das 
condições de bem-estar e acesso a bens e a serviços sociais. A promoção de saúde viabiliza-se 
basicamente através de processos educativos, cuja eficácia está vinculada à qualidade do 
instrumental didático-pedagógico utilizado, o que requer saberes acerca de teorias sobre a 
construção do conhecimento. Dessa forma, a educação em saúde não se restringe ao repasse 
de informações à comunidade sem que as mesmas estejam relacionadas ao cotidiano das 
pessoas, atentando para o contexto sociocultural como provedor de importantes elementos 
para a saúde e qualidade de vida da população. 
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PROJETO DE CAPACITAÇÃO NO COMBATE E CONTROLE DA TUBERCULOSE 
PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO Considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como preocupação 
sanitária internacional, a tuberculose (TB), apesar de ser uma doença que acompanha o 
homem desde as civilizações mais antigas, continua a merecer especial atenção dos 
profissionais de saúde e da sociedade como um todo, pois ainda obedece a todos os critérios 
de priorização de um agravo em saúde pública, a saber, grande magnitude, transcendência e 
vulnerabilidade. Mesmo após a descoberta da terapêutica eficaz e da disponibilidade de 
muitas tecnologias de saúde do mundo moderno ao alcance, a tuberculose permanece notória 
no cenário epidemiológico mundial. Objetivou-se sensibilizar e capacitar o Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) a realizar suas competências no Programa de Controle da 
Tuberculose e oferecer treinamento teórico e prático aos ACSs sobre tuberculose. 
MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um relato de experiência realizado no período de 08 
de setembro a 18 de novembro de 2011, onde se realizou Capacitação em Tuberculose 
enfatizando-se: clínica, epidemiologia da doença e ações de combate e controle de acordo 
com o Ministério da Saúde considerando o referencial teórico das atuais políticas públicas que 
norteiam e respaldam a prática dos profissionais encarregados da saúde. Ao final, realizou-se 
visitas domiciliares nas microáreas de cada ACS, a fim de verificar in loco a atuação destes no 
controle da TB. O curso teve carga horária de 60 horas e foi totalmente gratuito. Participaram 
10 Agentes Comunitários de Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO O nível de 
conhecimentos teóricos no pré-teste comparados ao obtido no pós-teste, reitera a importância 
da realização de ações que visem melhorar a atuação dos profissionais sobre a TB. Aspecto 
que vem sendo discutido amiúde na literatura especializada na medida em que se reconhece 
que a capacitação dos profissionais é decisiva para o sucesso na execução das atividades de 
controle recomendadas pelo Ministério da Saúde. Quando se implementa a motivação no 
cotidiano de vida profissional, consegue-se realizar algo que a princípio não se era capaz de 
fazer. Essa questão está atrelada a força de acreditar e de motivar o fazer. É sabido, que nos 
dias atuais, é dado um grande destaque à motivação profissional, promovendo assim 
qualidade de vida, além de influenciar diretamente na qualidade dos serviços prestados pela 
equipe profissional. Evidenciou-se melhora significativa na qualidade da abordagem à cerca 
da problemática da TB por parte dos ACS, assim como se intensificou de forma entusiasmada 
e segura a BASR na comunidade em sua rotina de Visita Domiciliar (VD). CONCLUSÃO 
Esta experiência permitiu reafirmar a partir dos resultados apresentados que educação em 
serviço dos ACSs é imprescindível e possível de ser vivenciada, elevando a qualidade da 
assistência e, especialmente no caso da tuberculose, pode produzir resultados determinantes 
no controle dessa enfermidade. 
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EXPERIMENTAÇÃO DE UM NOVO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM - VER - SUS 
 
INTRODUÇÃO O presente trabalho tem como objetivo principal relatar as principais experiências 
vividas durante o VER - SUS, estágios e vivências no SUS que possibilitam aos acadêmicos dos mais 
diversos cursos uma experiência rica de aprendizagem, mostrando o cotidiano do trabalho das 
organizações de redes e sistemas de saúde. O estágio foi realizado na cidade de Teresina no estado do 
Piauí, no período de vinte e quatro de fevereiro a sete de março de dois mil e doze e também teve 
como objetivo manifestar as principais impressões pessoais desenvolvidas acerca do Sistema Único de 
Saúde no período do estágio. MATERIAIS E MÉTODOS Durante o estágio de vivencias utilizou-
se como materiais subsídios que nos ajudaram a aprofundar os conhecimentos acerca do sistema único 
de saúde e como métodos foi utilizada a observação naturalista, onde observou-se a atuação dos 
profissionais da área de saúde, e para nos ajudar a compreender melhor como funciona o sistema 
foram feitas entrevistas semi-estruturadas com os mesmos e conversas informais com os usuários 
deste serviço. RESULTADOS E DISCUSSÃO A experiência do estágio possibilitou-nos 
compreender que na maioria dos lugares visitados não há uma interação entre as equipes de 
profissionais, não existe integração, sendo que as mesmas trabalham de forma individual. Não existe 
um trabalho de educação com a população, existe simplesmente atendimentos ambulatoriais, onde o 
individuo não é visto na sua integralidade, para a sua individualidade, mas olha-se apenas para a 
doença. Neste sentido o SUS para que haja um avanço qualitativo no Sistema Único de Saúde se faz 
necessário que os profissionais se comprometam dignamente com o serviço para que a saúde venha a 
ser difundida com qualidade. CONCLUSÃO Através da experiência do estágio nas unidades do 
SUS, pode-se perceber que é extremamente importante se pensar na formação de novos profissionais 
que estejam de fato comprometidos em promover a dignidade humana, ou seja, a vida, não agindo 
apenas em atendimentos ambulatoriais, ou seja, práticas de atividades curativas, olhando apenas para 
doença, sem olhar para o individuo como um todo, pois esse tipo de prática contribui para que o SUS 
não funcione como o proposto. Sendo assim, para que o SUS possa funcionar de maneira eficaz e 
possa de fato promover saúde e dignidade ao homem é importante que exista co- responsabilidade 
entre todos os envolvidos no sistema, os profissionais da saúde, a gestão e a população, para que os 
disparates do Sistema único de Saúde possam ser amenizadas e a saúde possa ser difundida com 
respeito e qualidade. 
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OFICINAS DE SEXO SEGURO?: UMA AÇÃO PELA PREVENÇÃO DAS DST/AIDS 
EM BATAGUASSU-MS 
 
INTRODUÇÃO As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são um grande problema em 
saúde pública no Brasil, e neste cenário, os municípios de pequeno porte e a população 
adolescente vêm ganhando um foco maior na última década. Mesmo com a evolução da 
medicina, a prevenção mediante o uso do preservativo em todas as relações sexuais ainda é o 
agente mais eficaz no controle das DST/Aids. Objetivo: Realizar ação educativa sobre 
prevenção das DST/Aids para a população de Bataguassu-MS, incluindo palestra, 
apresentação de resultado de pesquisa e distribuição orientada de preservativos. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Esta ação surgiu da pesquisa ?Migração e Doenças 
Sexualmente Transmissíveis em Município de Porte do Mato Grosso do Sul?, realizada de 
2010-2011, com aprovação do CEP/UFMS, nº 1756, cujos resultados apontaram para a 
desinformação dos moradores da cidade, notadamente adolescentes e adultos jovens. Palestras 
foram organizadas a fim de alcançar o maior número de pessoas, sendo assim, optou-se por 
realizá-las nas escolas públicas, em uma empresa privada com grande número de 
funcionários, em Unidades Básicas de Saúde e em casas de prostituição do município. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram dois momentos na palestra, o primeiro composto 
pelo esclarecimento quanto as DST/Aids, apresentando exemplos da doença; no segundo, 
debateram-se os dados obtidos através da pesquisa, os quais continham o perfil do 
comportamento sexual dos habitantes da cidade. Percebeu-se que a população adulta 
apresentou maiores dúvidas quanto a práticas sexuais de risco e uso do preservativo, já os 
adolescentes mostraram-se surpresos com as doenças e aquilo que podem causar. A 
distribuição do preservativo aconteceu somente na empresa privada. Nas casas de prostituição 
optou-se por conversar com as profissionais do sexo, orientando-as sobre as práticas de 
prevenção, além da entrega de preservativos no final. A fim de alcançar aqueles que não 
assistiram às palestras publicou-se uma matéria com o tema no jornal da cidade. 
CONCLUSÃO Esta é a primeira ação em grande escala para a prevenção de DST/Aids no 
município, atingindo diretamente mais de 900 pessoas. São as ações de orientação e 
prevenção que propiciam a promoção da saúde e a diminuição de doenças evitáveis. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

126 

AUTORES: ELIZABETH SOARES OLIVEIRA DE HOLANDA MON, UFPI 
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE BRITO, FMS 
MARIA DE NAZARÉ DE MESQUITA E SOUSA, FMS 

 
OLHAR DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM OFICINAS PARA 

ENSINAR A COMUNIDADE ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS. 
 
INTRODUÇÃO A missão da Estratégia Saúde da Família (ESF) em Teresina, a partir de sua 
implantação, era trabalhar a atenção em saúde e introduzir um novo modelo de assistência, tendo a 
equipe o elo entre a comunidade e o serviço de saúde. Os trabalhos desempenhados pelas primeiras 
equipes foram o suporte para que o município ampliasse a estratégia. Os profissionais tinham a 
liberdade de criar atividades que pudessem aproximar a população dos serviços de saúde. Uma 
atividade criada por uma equipe da ESF, a princípio voltada a despertar na comunidade os conceitos 
de educação em saúde também apresentou resultados positivos na equipe, tais como, união, satisfação 
e o trabalho em equipe. A questão norteadora foi: A educação em saúde através de atividades lúdicas 
transforma o formador? Como? Através da educação recebida na infância a médica da equipe 
vivenciou a construção de suas bonecas, apresentou o desafio à equipe e montou as oficinas de 
construção dos bonecos do teatro para ensinar a comunidade educação em saúde. MATERIAIS E 
MÉTODOS Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa. A atividade basicamente 
constituiu no desafio proposto a equipe para mudar a maneira de ensinar, pois a população não estava 
comparecendo as chamadas ?palestras? promovidas pela equipe, e às vezes, era fácil perceber que a 
população comparecia como obrigação. Na reunião semanal da equipe, a médica lembrou-se da 
infância quando brincava com bonecas, onde todas as bonecas eram confeccionadas por ela, e disse 
que podia ensinar para criar o teatro da equipe, a princípio alguns ficaram sem compreender como iria 
acontecer, então foi marcada oficinas para ensinar a confecção aos agentes de saúde. A técnica para 
confecção dos bonecos constituía de montar duas oficinas, sendo a primeira para confecção das 
cabeças, pois necessita de papel, cola, e um tempo de secagem ao sol, já com as cabeças prontas, foi 
marcada a segunda oficina para confecção das roupas e adereços dos bonecos. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Foi observada na equipe uma melhor aproximação, interação, alegria com o trabalho, 
e até descoberto habilidades individuais de alguns dos participantes com a atividade que a princípio 
era voltado para a comunidade trouxe mudanças na equipe. Os resultados foram observados de 
imediato, onde, todos queriam participar das atividades e, por fim observou o empenho para 
desenvolver as atividades propostas. Segundo depoimentos dos sujeitos o teatro de bonecos 
proporciona alternativas de educação em saúde e satisfação profissional. CONCLUSÃO A partir da 
criação dos bonecos, houve uma divisão de tarefas, segundo as habilidades dos integrantes, desde a 
confecção de peças teatrais, roteiros que seriam decorados e treinados antes das apresentações. A 
programação com freqüência estimulada pela enfermeira da equipe, que em contato com as 
instituições que compõem a comunidade, sempre disponibilizava, entre as diversas atividades a 
desempenhar no trabalho cotidiano as 
apresentações da equipe. 
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PROMOÇÃO EM SAÚDE CARDIOVASCULAR: INTERVENÇÃO EM 
COMUNIDADES URBANAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO MÉXICO 
 
INTRODUÇÃO Dados da mais recente Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição de 2006 
mostram que em México, mais de 70% da população adulta padece de sobrepeso ou 
obesidade, que 30.8% tem hipertensão e que a diabetes afeta ao menos um de cada oito 
adultos; estes fatores acrescentados a dislipidemias, inatividade física e tabaquismo estão 
associados com um aumento no risco das Doenças Cardiovasculares (DCV). Não obstante, o 
risco pode ser diminuído com um pouco de informação e de habilidades para mudar a hábitos 
alimentícios e estilos de vida mais saudáveis. MATERIAIS E MÉTODOS O programa é 
realizado duas vezes ao ano e são recrutados 30 promotores da Comunidade de Santa Fé para 
serem capacitados pelo Departamento de Saúde da Universidade Ibero Americana em base ao 
Manual de Promotores de Saúde Cardiovascular ?Seu Coração sua Vida?. Dos 30 promotores, 
25 implementam os módulos educativos do Programa ?Seu Coração sua Vida? nas oficinas 
com a comunidade e 5 participam como facilitadores e representantes no Conselho Diretivo 
do projeto. São incluídos 200 adultos de ambos os sexos que tenham dois ou mais fatores de 
risco cardiovascular, detectados na avaliação basal, e são convidados através de eventos na 
comunidade, folhetos, cartazes, comunicados em centros religiosos e de saúde, entre outros. O 
programa consiste de um desenho pré/pós sem grupo controle de três meses de duração. A 
intervenção consta de 10 seciones teórico/práticas distribuídas tematicamente, um tema por 
seção. Para a avaliação do projeto se utiliza técnicas qualitativas e quantitativas que incluem 
conhecimentos, condutas e aceitação do programa. Inclui também indicadores clínicos/fatores 
de risco cardiovascular. Medem-se as mudanças (pré/pós) no peso, IMC, perímetro de cintura, 
pressão arterial, glicose e perfil de lipídios de cada um dos participantes. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO O programa existe desde 2007 e já beneficiou mais de 2000 mexicanos em 
situação de pobreza na Cidade do México. Os resultados obtidos por meio da promotoria 
mostram que mais de 50% dos participantes mudaram hábitos de vida e de alimentação 
inadequados e passaram a inserir exercícios físicos em suas rotinas diárias e também na de 
seus familiares, o que podem ajudar a prevenir as doenças cardiovasculares. Em este sentido, 
a promotoria em saúde cardiovascular parece ter influído não só a nível individual, ou seja, da 
pessoa que participou nos grupos com os promotores. As mudanças nos conhecimentos 
transcenderam a nível familiar e também há evidências de que ao comunicar e compartir suas 
experiências com os amigos, vizinhos e familiares, é possível que o efeito da promotoria 
transcenda na comunidade. CONCLUSÃO O modelo de promotoria cardiovascular tem o 
potencial de incidir de maneira positiva nos conhecimentos e comportamentos sobre saúde e 
os riscos cardiovasculares da população objetivo. Assim, é necessário multiplicar ações 
educativas sobre os fatores de risco para impactar positivamente os índices de morbidade e 
mortalidade por DCV além de aumentar o alfabetismo em saúde. 
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REVISÃO SISTEMÁTICA: O CONHECIMENTO SOBRE O TRATAMENTO DO 
PACIENTE RENAL CRÔNICO 

 
 
INTRODUÇÃO Tem-se percebido no dia a dia nas ?salas de hemodiálise? que a doença 
renal crônica traz para a vida do paciente renal uma sucessão de situações à serem superadas 
por eles, a principal é o próprio tratamento. O tratamento de substituição renal mais utilizado 
atualmente no Brasil é a hemodiálise, que ainda têm complicações, estas provocam o 
afastamento dos pacientes ao tratamento. A falta de conhecimento sobre a importância do 
tratamento dialítico e do autocuidado são essenciais para o sucesso de um tratamento com o 
mínimo de complicações possíveis. A orientação ao paciente é imprescindível, para que este 
esteja alerta a qualquer alteração durante a HD. Portanto é necessário reunir estudos e revisar 
as informações existentes metodologicamente, a fim de guiar estudos futuros. O presente 
estudo tem os seguinte objetivo: ? Caracterizar os artigos científicos relacionados ao 
conhecimento dos pacientes renais crônicos sobre o tratamento e complicações intradialíticas; 
MATERIAIS E MÉTODOS Para investigar o conhecimento dos pacientes sobre o seu 
tratamento, adotou-se uma revisão sistemática, uma forma de pesquisa que utiliza a literatura 
sobre determinado tema como fonte de dados. (SAMPAIO; MANCINI, 2007). A busca foi 
realizada pelas autoras, em duas bases bibliográficas. Foram incluídos artigos onde o tema 
principal era o conhecimento do paciente sobre seu tratamento. Onde foram extraídos o autor, 
as características do artigo, a localidade e ano de desenvolvimento, a característica da 
população, a metodologia, o idioma e os assuntos principais. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Foram encontrados trabalhos publicados desde a década de 1990 até trabalhos 
mais recentes, de 2011, porem com aumento nos últimos dois anos, o que significa dizer que 
o assunto esta sendo mais discutido. O principal sujeito encontrado fora o paciente renal 
crônico. E o tema mais discutido foi à educação em saúde para melhoria da qualidade de vida 
destes pacientes. Vem sendo dada maior ênfase á educação em saúde para o auto-cuidado 
como estratégia de melhoria na adesão, enfrentamento e eficácia do tratamento. A 
metodologia utilizada nos estudos foi bastante vasta, havendo trabalhos qualitativos, 
quantitativos, transversais, ensaios e etc. Desta forma podemos incorporar diversos 
conhecimentos sobre o tema principal CONCLUSÃO Conclui-se que ainda é pequena a 
quantidade de estudo na área, pela importância do tema. A partir dos conhecimentos 
adquiridos pelos pacientes poderemos levar em consideração a visão não só dos médicos, 
enfermeiros e equipe de enfermagem, mas a do paciente, pois nele ocorre o aparecimento dos 
sintomas e constitui o foco da nossa atenção. Conclui-se que o estudo serve de incentivo para 
continuar buscando melhorias para qualidade de vida dos pacientes renais. 
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A REALIDADE DO SUS A PARTIR DOS DISCURSOS ENTRE MEDOS E 
PERSPECTIVAS DE ESTUDANTES NO ESTÁGIO VER-SUS 
 
INTRODUÇÃO O VER-SUS (Vivência e Estágio na Realidade no Sistema Único de Saúde) 
oferece aos acadêmicos a possibilidade de superar o paradígma da ciência biomédica, 
proporcionando a vivência diária e o contato com as organizações das redes do Sistema Único 
de Saúde. Possibilita, assim, a construção de um profissional comprometido ética e 
politicamente com a implementação do SUS e políticas de saúde, construindo indivíduos 
auto-reflexivos virtualmente capazes de modificar sua realidade. MATERIAIS E 
MÉTODOS Pesquisa etnográfica qualitativa baseada em rodas de conversa e grupos focais 
multidisciplinares da saúde durante estágio Ver ? SUS Piauí seguido por estudo bibliográfico 
integrativo de caráter qualitativo na base SCIELO por busca ativa segundo a proximidade 
com o tema como critério de inclusão/exclusão. Objetivo. Abordar o projeto VER-SUS como 
ambiente onde medos, desejos e potencialidades dos estudantes e dos serviços possam ser 
trabalhados no sentido da construção identitária do SUS. RESULTADOS E DISCUSSÃO O 
conhecimento tácito construído pela experimenta-ação em espaços sociais e políticos 
dinâmicos é marginalizado na formação em saúde, ao contrário do que preconizam as 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). A ausência de experiência vivenciada/sentida ao 
longo da graduação contribui para um profissional fragilizado, dessensibilizado, incapaz de 
identificar problemas e repensar a realidade onde se insere sob a ótica da educação 
emancipatória. O VER-SUS toma parte como ponte entre a formação (no sentido de dar 
forma) e o mundo da vida (onde as formas adquirem sentidos). Assim, o VER-SUS, ao inserir 
o estudante em ambientes adversos e criar espaços onde seus medos possam ser expressos, 
cria um local alternativo onde se é possível sentir, desafio maior à prática de tecnologias leves 
em sua dialogia com os desejos humanos, orientadores de ações em saúde. Medos relativos ao 
mercado e condições de trabalho na ESF foram constantes (ambientes violentos, estrutura 
precária, baixa remuneração), mas fora possível ressignificá-los para o campo das 
potencialidades com base na vivência do território, quando a Educação Popular em Saúde e 
Controle Social surgiram como ponte para a emancipação futura no SUS. CONCLUSÃO A 
participação dos acadêmicos no projeto VER-SUS vai ao encontro dos saberes preconizados 
nas DCNs ao possibilitar o desenvolvimento de habilidades relacionais e do olhar crítico sob 
o ambiente onde o estudante se insere. Mas vai além, possibilita o desenvolvimento de 
sensibilidade indispensável à identificação dos processos vivos de trabalho que sustentam a 
identidade-SUS e o repensar dessa identidade consoante os desafios que a sociedade e os 
indivíduos apresentem. 
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APROVEITAMENTO DA ESCOLA DE TÉCNICA DE AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE PELOS ACS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
 
INTRODUÇÃO A idéia de um Agente Comunitário de Saúde (ACS) originou-se na Conferência 
Internacional de Cuidados Primários em Saúde, na cidade de Alma-Ata, em 1978. Foi a partir desta 
conferência que houve a implantação de programas de Atenção Primária para populações em todo o 
mundo. (CONILL, 2008).Ao fim da Conferência de Alma-Ata verificou-se que os cuidados primários 
de saúde seriam os principais meios para que as populações do mundo pudessem alcançar um padrão 
aceitável de saúde. A utilização do ACS aparece quando se elaboram as ações e competências que 
deveriam compor os cuidados primários de saúde, como primeiro nível de organização do sistema de 
saúde. (HEIDMANN et al, 2006).Através de uma Revisão Sistemática sobre a qualificação de Agentes 
Comunitários de Saúde. A leitura de diversos artigos nos motivou a pesquisar o aproveitamento do 
Curso de Técnico em Agentes Comunitários de Saúde oferecida pela Rede de Escolas Técnicas do 
SUS dos Municípios.Após essas considerações, do objeto investigativo, elegeram-se os seguintes 
objetivos: Descrever os artigos científicos relacionados à importância da realização do curso Técnico 
de Agentes Comunitários de Saúde; MATERIAIS E MÉTODOS Para descrever os artigos 
científicos relacionados à importância da realização do curso Técnico de Agentes Comunitários de 
Saúde, adotou-se uma revisão sistemática. busca foi realizada de forma independente pelas autoras, em 
duas bases bibliográficas: Medline (entrada pelo PubMed) e Lilacs (entrada pela Biblioteca virtual em 
saúde). As chaves de busca utilizadas foram: Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS).O período da busca foi de Dezembro de 2011 à Abril de 2012. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Esta revisão sistemática demonstrou a existência de literatura 
brasileira, relacionada à importância da realização do curso Técnico de Agentes Comunitários de 
Saúde. No Brasil foram desenvolvidos em diversas regiões: Sudeste, Sul e no Nordeste. O sujeito 
encontrado na maioria das pesquisas foi o agente comunitário de saúde. E o tema mais discutido, 
dentro dos estudos, foi à educação em saúde, a educação continuada para os profissionais para 
melhoria da qualidade da assistência . A metodologia utilizada nos estudos foi bastante vasta, havendo 
trabalhos qualitativos, prospectivas e exploratórias. Desta forma podemos incorporar diversos 
conhecimentos sobre o tema principal. CONCLUSÃO Conclui-se que o estudo serve de incentivo 
para continuar buscando melhorias para qualidade da assistência prestada a população. Transmitir esse 
conhecimento é indispensável para reconhecer e evitar as principais complicações para as famílias. 
Enfim, espera-se que o estudo possa contribuir com os profissionais da equipe saúde da família na 
busca por um processo que ajude a comunidade e o paciente a ter uma assistência de qualidade. 
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CONSTRUÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E 
DIABÉTICOS COMO PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
UBAJARA-CE. 
 
INTRODUÇÃO No Brasil, o diabetes junto com a hipertensão arterial, é responsável pela primeira 
causa de mortalidade, hospitalizações, amputações de membros inferiores e representa ainda 62,1% 
dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à diálise. Para a 
redução desses problemas faz-se necessário o modelo de atenção à saúde que incorporem estratégias 
individuais e coletivas na construção da linha de cuidado dos Hipertensos e Diabéticos como 
Estratégia de Educação Permanente para as Equipes de Saúde da Família. Fonte: Ministério da Saúde. 
MATERIAIS E MÉTODOS Através da avaliação de indicadores do município observou-se 
grande quantidade de internações hospitalares por complicações de Diabetes e Hipertensão. Dialogou-
se a problemática com as ESF e NASF sendo possível algumas estratégias:Organização de várias 
oficinas, reunindo todos os profissionais da Atenção Básica e NASF, para discussão da importância da 
organização da demanda e importância da prevenção e detecção precoce de Diabetes e Hipertensão. 
Contratação de um profissional especialista em Hipertensão e Diabetes que recebe uma vez ao mês os 
pacientes de difícil controle encaminhados pela ESF. O NASF começou o apoio matricial às consultas 
desses pacientes nas ESF além de incorporar práticas corporais relacionadas a atividades físicas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO As demandas das ESF para atendimento dos Hipertensos e 
Diabéticos se limitavam à grande quantidade de pacientes por turno e à entrega de medicamentos. 
Com a realização das oficinas e rodas de conversa foi possível organizar o fluxo de algumas ESF, com 
a possibilidade do preenchimento da ficha de acolhimento, anamnese e exame físico elaborado para 
investigação e detecção precoce de complicações, melhorando a qualidade da assistência. Através das 
rodas de conversas também foi possível melhorar a qualidade das visitas dos ACS, pois há relatos de 
que tanto os o profissionais como a comunidade estejam mais satisfeitas com as orientações prestadas. 
Dos 45 prontuários analisados de pacientes encaminhados para o especialista, todos, sem nenhuma 
exceção, o profissional controlou os níveis pressóricos e glicêmicos, graças ao elo de comunicação 
entre ESF e especialista. Houve diminuição de picos hipertensivos e diabetes descompensada no 
hospital municipal. O NASF através do apoio do educador físico e matriciamento dos outros 
profissionais melhorou significativamente o elo de discussões teóricas e práticas com os profissionais 
e pacientes, proporcionando interação com saberes interdisciplinares e maior vinculo com a 
comunidade e clientela adscrita. Dificuldade de adesão médica nas rodas de conversa e de alguns 
profissionais para organização da demanda. CONCLUSÃO O município de Ubajara juntamente 
com os profissionais de Saúde tem se esforçado para garantir o acesso à saúde com qualidade para os 
hipertensos e diabéticos. Através da organização da demanda e do elo de comunicação entre 
especialista e NASF,ampliou-se o acesso para garantir a integralidade da assistência. 
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ADESÃO AO PMAQ: CONVITE A UM PROCESSO DE MELHORIA CONSTANTE 
DA ATENÇÃO BÁSICA 
 
INTRODUÇÃO O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ) procura induzir às instituições os processos que ampliem a capacidade das 
gestões federais, estaduais e municipais, além das Equipes de Atenção Básica, em ofertarem 
serviços que assegurem maior acesso e qualidade, de acordo com as necessidades 
populacionais. Baseado nisso é importante que seja relatado às mudanças significativas 
ocorridas após adesão ao programa. MATERIAIS E MÉTODOS A proposta de adesão ao 
PMAQ foi ofertada a todas as equipes da atenção básica do município de Ubajara em 
novembro de 2011. O município possui 10 equipes de ESF, porém apenas 03 Unidades 
aderiram ao programa. Após a adesão ocorreram reuniões com as equipes e a coordenação da 
atenção básica em que foram discutidas as estratégias baseadas no manual da AMAQ com o 
objetivo de se alcançar os indicadores de saúde, bem como, uma oferta de serviços 
qualificados. A organização do trabalho seguiu-se de acordo a metodologia do programa e as 
equipes passaram por reformas estruturais e organizacionais para ofertar um serviço de 
qualidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO Ocorreram transformações no processo de 
trabalho em um breve espaço de tempo. As mudanças foram evidenciadas através dos dados 
estatísticos do SIAB, dos relatos dos membros das equipes, dos usuários da ESF e da 
coordenação da atenção básica. As equipes foram comparadas quantitativa e qualitativamente 
com o período anterior a adesão, e assim passaram a aprofundar seu olhar sobre a importância 
de muitas atividades que antes eram consideradas irrelevantes, mas que na verdade 
constituíam a essência da atenção básica, como por exemplo, o fortalecimento dos processos 
de Auto Avaliação, Monitoramento, Apoio institucional, Educação Permanente e Melhora da 
qualidade de alimentação dos sistemas de informação da atenção básica. A equipe tornou-se 
mais centrada, integrada e conscientizada de suas ações, bem como a população passou a 
valorizar o serviço, pois a escuta e a solução dos problemas tornou-se mais viável, 
possibilitando atingir os princípios da atenção primária. CONCLUSÃO Portanto, após a 
adesão ao programa houve no município um maior incentivo e apoio ao envolvimento do 
trabalhador e da gestão municipal promovendo um desenvolvimento profissional e das 
equipes, pesando na melhoria permanente da qualidade do trabalho em saúde da família. 
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CARACTERIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PROTOCOLADOS NA OUVIDORIA 
DO SUS EM PARNAÍBA ? PI 
 
INTRODUÇÃO A Ouvidoria em Saúde constitui num espaço estratégico e democrático de 
comunicação entre os cidadãos e os gestores do Sistema Único de Saúde. A Gestão Plena do 
Sistema traz desafios e oportunidades para qualificação 
do processo de produção de saúde. Neste novo contexto a implantação da ouvidoria 
representa um mecanismo inovador que possibilita ampliar a participação popular na gestão 
democrática do Sistema Único de Saúde. A Ouvidoria recebe, analisa, encaminha e 
acompanha as demandas, dissemina informações em saúde e responde aos usuários sobre as 
providencias tomadas. O estudo caracterizou os atendimentos registrados na Ouvidoria do 
SUS. É relevante, pois identifica-se as áreas de maior satisfação e insatisfação e as 
necessidades de disseminação de informações para usuários o que subsidiará o processo de 
tomada de decisões no campo da gestão. Ouvidoria do SUS, importante ferramenta de gestão 
estratégica, é uma temática pouco estudada e a explorada cientificamente. MATERIAIS E 
MÉTODOS Desenvolvida na Ouvidoria do SUS de Parnaíba ? PI no período de janeiro a 
maio de 2012. Foram analisados 100% do total de 122 manifestações protocoladas. 
Quantificou-se e categorizou-se os registros quanto a sua natureza. Os dados a foram 
classificados de acordo com os setores envolvidos. Verificou-se também o percentual de 
atendimentos concluídos. O estudo autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Parnaíba em 15 de maio de 2012 conforme documento nº 015/2012. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO No período de janeiro a maio de 2012 foram protocolados 122 atendimentos, 
dos quais 45,9% reclamações, 31,14% denúncias, 13,11% solicitações, 7,37 % elogios, 1,63% 
pedidos de informações e 0,81% sugestões. Os setores envolvidos em reclamações e 
denuncias está ESF com 45,7%, a Urgência e com 23,4% e a Gestão do Sistema de Saúde 
com 10,6%. Os outros setores totalizaram 20,2% dos registros. O setor mais elogiado pela 
população foi a Estratégia ESF com 88,8% e o PSB com 11,2%. Do universo de 122 
atendimentos 47,5% foram concluídos e 52,5% encontram-se pendentes de respostas pelos 
setores competentes. O elevado percentual de reclamações/denúncias e baixo percentual de 
solicitações/ sugestões /informação/elogio evidencia a necessidade de melhorias, porem 
reflete, sobretudo a necessidade de divulgação de todos os potenciais da ouvidoria da 
ouvidoria não somente como canal para registro de reclamações e denuncia, mas como 
instrumento de disseminação de informação. A Atenção Primaria consolida-se porta de 
entrada e contato preferencial do usuário como o serviço de saúde torna-se o serviço mais 
procurado pela população, por isso possui maior número de reclamações/ denuncias. Verifica-
se também que é o serviço mais elogiado pela população. CONCLUSÃO É presumível 
afirmar que a Ouvidoria do SUS firma-se como instrumento de gestão e participação social 
que contribuir para a melhoria da assistência a saúde. Através da análise dispõe-se de dados 
importantes para avaliação dos serviços o que subsidiar os gestores na tomada de decisões. 
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A PROPOSTA DO PROJETO QUALISUS-REDE NA REGIÃO DE ENTRE RIOS- 
PIAUÍ: UM DESAFIO PARA A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
 
INTRODUÇÃO O Projeto QualiSUS-Rede trata-se de um acordo cooperativo entre o Banco 
Mundial (BIRD) e o Ministério da Saúde (MS), que visa somar-se aos esforços permanentes 
de consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Na primeira e atual fase, destina-se à 
implantação de quinze experiências de Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos 27 estados 
brasileiros, sendo dez experiências em áreas metropolitanas e cinco em regiões com recortes 
específicos. O processo de escolha destas regiões foi baseado em critérios que permitiram 
selecionar um conjunto representativo da diversidade da realidade brasileira. A 
implementação do projeto compreende o apoio às iniciativas de qualificação do cuidado e à 
organização de redes de atenção à saúde nas quinze regiões selecionadas, propostas pelos 
gestores estaduais, em articulação com os gestores municipais de saúde, apoiados pelo 
Ministério da Saúde, através da elaboração de subprojetos regionais, frutos de discussões e 
pactuações nas respectivas Comissões Intergestores Regionais (CIR). MATERIAIS E 
MÉTODOS Na região de Entre Rios a 1ª Oficina Regional para iniciar o projeto no território 
aconteceu nos dias 21 e 22 de novembro de 2011 com a participação de gestores, 
trabalhadores e representações do controle social. Nesse primeiro momento elegeu-se o Grupo 
Condutor (GC) do Projeto no Estado, coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde do Piauí 
(SESAPI) e integrado por representações do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do 
Piauí (COSEMS/PI), Coordenações da SESAPI, Universidade Federal do Piauí, Secretarias 
Municipais de Saúde da Região e apoio do MS. Levantaram-se as expectativas com relação ao 
projeto e as necessidades da região nos diferentes níveis de atenção. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO De Novembro a Março de 2012, sempre através de estratégias de caráter 
participativo e colegiado, realizaram-se cinco oficinas regionais, seis reuniões técnicas e rodas 
de discussão de configuração tripartite. Continuou-se a mapear a Situação de Saúde dos 
municípios da Região, bem como, sua capacidade instalada, para conformar a análise do 
quadro atual com prospecção do desenho da Situação-Objetivo desejada. Nesses espaços foi 
consensuada também a necessidade de priorizar-se, inicialmente e, com o apoio financeiro do 
Projeto QualiSUS-Rede, a implantação das Redes Temáticas de Atenção Obstétrica e 
Neonatal (Rede Cegonha) e de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), embora, no 
decorrer do processo, tenha sido disparada a Rede Temática de Atenção Psicossocial (RAPS) 
no Estado. CONCLUSÃO Por fim, através das discussões na CIR Entre Rios, reuniões do 
GC do Quali-SUS e grupos de trabalho, que originaram e legitimaram o Subprojeto Regional, 
elencaram-se atividades transversais as RAS, que visam fortalecer e qualificar a atenção 
básica como ordenadora do processo de implantação das redes; capacitar os trabalhadores e 
gestores dos serviços de saúde da região; investir para a ampliação do acesso ágil e oportuno 
dos usuários; e fortalecer a Governança Regional. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA: ENFOQUE 
ATUAL E NOVAS PERSPECTIVAS 
 
INTRODUÇÃO O primeiro esforço político para se elaborar um programa de assistência à criança 
foi feito entre as décadas de 1930 e 1940, sendo consolidado em 1940 pelo governo de Getúlio 
Vargas, o Departamento Nacional da Criança (DNCr). Com o desmembramento dos Ministérios da 
Saúde e Educação, em 1970 foi criada a Coordenação de Proteção Materno-Infantil (CPMI). Só em 
1975 foi implantado o Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil, visando à diminuição da 
mortalidade materna e infantil. A partir da década de 1980, começaram a ser criados programas e 
coordenações de assistência à saúde da mãe e da criança. Por fim, em 1998, todas as ações de 
assistencialismo materno-infantil foram incorporadas na Área Técnica de Saúde da Criança e 
Aleitamento Materno (ATSCAM), unificando as ações e promovendo uma maior abrangência, com 
criações de projetos de expansão, crescimento e desenvolvimento, programas de prevenção, 
imunização e aleitamento. MATERIAIS E MÉTODOS Através de intensa análise bibliográfica, 
foi possível se verificar as políticas de assistência à Saúde da Criança, bem como os novos temas que 
estão surgindo referentes aos cuidados com a criança. RESULTADOS E DISCUSSÃO A taxa de 
mortalidade infantil vem diminuindo progressivamente no Brasil, passando de 85,6 óbitos por mil 
nascidos vivos em 1980 para 20,7 óbitos por mil nascidos vivos em 2008. Isso se deve a uma melhora 
na qualidade de vida da população, abrangência maior dos projetos de vacinação, melhora da nutrição 
e saneamento básico, proporcionado pelos programas assistenciais. Vê-se atualmente uma política 
voltada à assistência de doenças agudas e transmissíveis, como a vacinação, o que veio a contribuir e 
muito para a melhora nos índices de mortalidade do país. No entanto, percebe-se um novo perfil de 
adoecimento da população infantil, com o aumento da incidência de doenças crônicas que antes não 
tinham um papel tão relevante nessa faixa etária, como a obesidade, diabetes mellitus tipo 2, 
hipertensão arterial e neoplasias. Essa mudança se fez pela melhora como um todo na qualidade de 
vida da população, saindo da condição de alta mortalidade infantil com doenças agudas e 
transmissíveis para uma progressiva queda dessa mortalidade e contínua ascensão de doenças crônico-
degenerativas. Há um défice no diagnóstico, documentação e tratamento desse novo grupo, bem como 
a falta de políticas de saúde que busquem trabalhar essa nova face da saúde infantil no Brasil. Essa 
fase de mudança já foi vista em outros países que alcançaram o desenvolvimento, forçando-os a alterar 
seu modelo assistencial. CONCLUSÃO Os modelos assistenciais pediátricos atuais estão cada vez 
mais distantes das necessidades da população, devido às alterações no perfil de adoecimento. O 
enfrentamento adequado do crescimento das doenças crônicas nesse grupo requer uma reformulação 
da organização, do financiamento, da conscientização de profissionais, e uma adequação dos modelos 
assistenciais à mais nova realidade do perfil pediátrico brasileiro. 
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A FARMACOECONOMIA COMO ESTRATÉGIA PARA A ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 
 
INTRODUÇÃO A farmacoeconomia pode ser definida como um conjunto de atividades dedicadas, 
de modo geral, à análise econômica na área da Assistência Farmacêutica, como a gestão de serviços 
farmacêuticos, avaliação da prática profissional e avaliação econômica de medicamentos; de modo 
específico, à descrição e à análise dos custos e das consequências da farmacoterapia para o paciente, o 
sistema e a sociedade. A assistência farmacêutica por sua vez deve ser entendida como o conjunto de 
ações desenvolvidas pelo farmacêutico e outros profissionais de saúde, tendo o medicamento como 
insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Este trabalho teve como objetivo analisar a 
importância da aplicação dos conhecimentos em farmacoeconomia na gestão pública em especial na 
assistência farmacêutica. MATERIAIS E MÉTODOS Realizaram-se pesquisas em fontes 
secundárias, utilizando como banco de dados a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e biblioteca do 
Ministério da Saúde. Após leitura, os dados foram consolidados e apresentados em forma discursiva. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO A partir da análise dos dados, observou-se a evolução dos gastos 
do Ministério da Saúde com aquisição e financiamento da assistência farmacêutica que no ano de 2003 
foi de R$ 1,9 bilhão, aumentando para um valor de R$ 5,2 bilhões em 2008. Esse valor representa 
sobre o orçamento total do Ministério da Saúde 12,3%, sendo que em 2003 representava 5,8%. 
Comparado com outros sistemas de saúde com características parecidas com as do Brasil, esse valor 
atual ainda não é alto, mas certamente deverá crescer, pois em países desenvolvidos chegam a 18%, 
19%, até 20%. A farmacoeconomia possui como princípio básico gerar o conhecimento de como fazer 
o melhor aproveita¬mento dos recursos de saúde frente às necessidades da comunidade. Cabe ao 
farmacêutico através da farmacoeconomia, otimizar os recursos financeiros existentes, desenvolver e 
capacitar recursos humanos para implementar a assistência farmacêutica e tornar a gestão eficiente. 
CONCLUSÃO A partir dos resultados observados, percebe-se a aplicabilidade e importância da 
farmacoeconomia, que resulta na redução de custos, mas que também são indispensáveis como 
ferramenta auxiliar para valorizar a eficiência da gestão farmacêutica, resultando na melhoria da 
qualidade da farmacoterapia do paciente. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA A PACIENTES CO-
INFECTADOS POR TUBERCULOSE/HIV EM DUAS UNIDADES 
 
INTRODUÇÃO A tuberculose (TB) é um das doenças oportunistas da AIDS e um de seus fatores 
de risco mais preocupante devido as alterações imunológicas que levam à alta magnitude e letalidade 
do HIV/AIDS. O estudo teve por objetivo avaliar a qualidade da assistência à co-infecção TB/HIV em 
duas Unidades de Saúde da Família (USF) no Município de Boa Vista - Roraima. Buscou-se por meio 
da análise de prontuário, observação e aplicação de questionário descrever, analisar e emitir 
julgamento sobre a assistência à co-infecção no âmbito da atenção básica, com base nos referenciais 
do Modelo Lógico nos permitiu descrever a intervenção a partir dos componentes de insumos, 
atividades, produtos, resultados e impacto. MATERIAIS E MÉTODOS Realizou-se um estudo de 
casos múltiplos utilizando abordagens qualitativas e quantitativa, em que a unidade de observação 
foram duas USF que prestam assistência a pacientes co-infectados TB/HIV, sendo uma que continha o 
maior número de pacientes co-infectados e uma de menor número de pacientes co-infectados. No 
levantamento de dados foram entrevistados 38 profissionais de saúde e três pacientes entrevistados, 
observada a rotina da atenção aos co-infectados e analisados 04 prontuários. Para a emissão do 
julgamento foi construída Matriz de Informação e de Julgamento da Avaliação com as dimensões de 
conformidade, disponibilidade e qualidade técnica. RESULTADOS E DISCUSSÃO Os resultados 
do estudo evidenciaram um contexto organizacional que não favorece a implementação das ações 
prevenção e controle de TB e HIV/AIDS, demonstrando a necessidade de melhor articulação das 
ações para uma atenção em rede, baixa capacidade e oportunidade diagnóstica HIV em paciente com 
TB, ausência de fluxo de atendimento a co-infectados na atenção básica, um acompanhamento frágil 
dos pacientes. CONCLUSÃO Com este estudo recomendamos uma profunda discussão sobre o 
papel da vigilância epidemiológica do HIV/AIDS e da TB na atenção básica com a construção de 
fluxos e descentralização da assistência à co-infecção TB/HIV.  
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA A PACIENTES CO-
INFECTADOS POR TUBERCULOSE/HIV EM DUAS UNIDADES 
 
INTRODUÇÃO A tuberculose (TB) é um das doenças oportunistas da AIDS e um de seus fatores 
de risco mais preocupante devido as alterações imunológicas que levam à alta magnitude e letalidade 
do HIV/AIDS. O estudo teve por objetivo avaliar a qualidade da assistência à co-infecção TB/HIV em 
duas Unidades de Saúde da Família (USF) no Município de Boa Vista - Roraima. Buscou-se por meio 
da análise de prontuário, observação e aplicação de questionário descrever, analisar e emitir 
julgamento sobre a assistência à co-infecção no âmbito da atenção básica, com base nos referenciais 
do Modelo Lógico nos permitiu descrever a intervenção a partir dos componentes de insumos, 
atividades, produtos, resultados e impacto. MATERIAIS E MÉTODOS Realizou-se um estudo de 
casos múltiplos utilizando abordagens qualitativas e quantitativa, em que a unidade de observação 
foram duas USF que prestam assistência a pacientes co-infectados TB/HIV, sendo uma que continha o 
maior número de pacientes co-infectados e uma de menor número de pacientes co-infectados. No 
levantamento de dados foram entrevistados 38 profissionais de saúde e três pacientes entrevistados, 
observada a rotina da atenção aos co-infectados e analisados 04 prontuários. Para a emissão do 
julgamento foi construída Matriz de Informação e de Julgamento da Avaliação com as dimensões de 
conformidade, disponibilidade e qualidade técnica. RESULTADOS E DISCUSSÃO Os resultados 
do estudo evidenciaram um contexto organizacional que não favorece a implementação das ações 
prevenção e controle de TB e HIV/AIDS, demonstrando a necessidade de melhor articulação das 
ações para uma atenção em rede, baixa capacidade e oportunidade diagnóstica HIV em paciente com 
TB, ausência de fluxo de atendimento a co-infectados na atenção básica, um acompanhamento frágil 
dos pacientes. Com este estudo recomendamos uma profunda discussão sobre o papel da vigilância 
epidemiológica do HIV/AIDS e da TB na atenção básica com a construção de fluxos e 
descentralização da assistência à co-infecção TB/HIV. CONCLUSÃO Conclui-se que não há 
priorização nas ações de acompanhamento das pessoas vivendo do TB e HIV/AIDS, o que leva a uma 
qualidade insatisfatória na assistência desses agravos na atenção básica de Boa Vista. 
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A PERCEPÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS A RESPEITO DOS RECURSOS 
DESTINADOS A SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO Os altos custos de assistência de saúde vem preocupando aos gestores dessa área. 
A participação relativa dos municípios no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) foi 
aumentando ao decorrer dos tempos. Os recursos destinados aos serviços de saúde são aplicados por 
meio de Fundo de Saúde, que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde e disponível 
para a população através do site do Fundo Municipal de Saúde de casa município e esses recursos 
financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de 
sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. OBJETIVO: O 
presente estudo busca analisar a percepção de funcionários públicos de um município do Norte do 
Ceará a respeito dos recursos destinados a saúde com intuito de viabilizar se os recursos são 
suficientes ou não para a demanda da população. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um 
estudo quantitativo, realizado em um Município Da Região Norte no Estado do Ceará, a população do 
estudo são funcionários públicos que trabalham no setor Saúde. A autorização da entrevista foi feita 
por um termo de consentimento livre e esclarecido, após explicação e objetivo da pesquisa. As 
técnicas utilizadas como instrumento para a pesquisa foram entrevistas, utilizando um questionário 
semi-estruturado aplicadas aos componentes da amostra, munidos de duas perguntas, onde a primeira 
era se eles acompanhavam o repasse das verbas para o município, e a segunda se eles achavam que 
eram suficientes para demanda do município. RESULTADOS E DISCUSSÃO Os dados 
coletados foram categorizados buscando-se agrupar as respostas semelhantes. Os resultados foram 
analisados quantitativamente. Para compor a amostra do estudo foram entrevistados 42 profissionais 
da saúde, os resultados foram analisados em função dos dados obtidos no questionário, agrupados de 
forma a atender os objetivos deste estudo. No instrumento realizado com apenas uma aplicação de 
questionário, com duas perguntas em relação se eles acompanhavam o repasse das verbas para o 
município, observa- se que 24 (57,14%) acompanham através do site do Fundo Municipal de Saúde e 
17 (40,47%) não acompanhavam e um não respondeu. Quanto a percepção deles se as verbas eram 
suficientes para demanda do município observa-se que 14 (33,33%) responderam sim, que eram 
suficientes pois o município tinha uma boa administração, porém e 28 (66,66%) responderam que não, 
que as verbas não são suficientes para atender a demanda da população, gerando assim um desconforto 
nos atendimentos. CONCLUSÃO Percebe-se através de análises das respostas obtidas pelos 
funcionários que as verbas ainda são insuficientes para bem atender a todos os programas do 
Ministério da Saúde e as necessidades da população. Embora que muitas sejam as sugestões de 
resoluções para a questão da assistência à saúde pública, nenhuma delas tem se demonstrado eficácia. 
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O APOIO INTEGRADO COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO COOPERATIVA NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE(MS): RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO No âmbito do SUS, foi publicada a Portaria 4.279, em 30 de dezembro de 2010, que 
estabelece as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS), considerada 
fundamental para superar a fragmentação da assistência e da gestão. A RAS busca aperfeiçoar o 
funcionamento político-institucional do sistema de forma a garantir a integralidade da atenção. Nesse 
sentido, faz-se necessário o estabelecimento de pactos sustentáveis. É preciso reinventar a gestão e o 
modo como se organiza a rede de atenção e as ofertas de cuidado, criando espaços de co-gestão, 
incluindo trabalhadores, gestores e usuários em um pacto de corresponsabilidade, visando a 
consolidação do SUS como política pública democrática e solidária. MATERIAIS E MÉTODOS Na 
busca de fortalecer a gestão do Sistema Único de Saúde com vistas à ampliação do acesso e a da 
qualidade dos serviços de saúde, considerando a implementação das políticas expressas no Plano 
Nacional de Saúde e os dispositivos do Decreto 7.508/11º o MS configurou o ?Apoio Integrado? numa 
estratégia de gestão cooperativa. O Apoio Integrado é operado por Equipes de referência do Apoio 
Integrado para cada Estado, compostas por apoiadores que pactuam um projeto estratégico para a 
implementação das Políticas de Saúde, articulado e integrado, de acordo com as realidades estaduais e 
suas especificidades. RESULTADOS E DISCUSSÃO As Equipes de Referência do Apoio Integrado 
dos Estados são compostas por apoiadores das seguintes Secretarias do Ministério da Saúde: um 
apoiador da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), sendo este do Departamento de 
Articulação Interfederativa (DAÍ) e três apoiadores da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), sendo um 
apoiador do Departamento de Articulação de Redes de Atenção à Saúde (DARAS), um da Política 
Nacional de Humanização (PNH/DAPES) e outro do Departamento de Atenção Básica (DAB), no 
Piauí esta equipe já vem se reunindo periodicamente desde janeiro de 2012 para organizar as 
estratégias de implementação das Políticas de Saúde, de acordo com os objetivos estratégicos do MS e 
com as diretrizes regionais. Neste grupo também foram incorporados os apoios temáticos que são 
dotados de um saber especializado num determinado processo de atenção à saúde/gestão: Apoio Local 
QUALISUS, Apoio institucional Rede Cegonha(RC), Apoio temático RC, Apoio Rede de Atenção a 
Urgência e Emergência, Apoio Rede de Atenção a Psicossocial, Apoio da Assistência Farmacêutica e 
o Apoio da Vigilância em Saude. CONCLUSÃO No Piauí a equipe de apoio integrado está no 
processo de construção do Plano de Ação do Apoio Integrado, construíram a análise situacional do 
Estado, estão na fase de identificação de prioridades para definição de objetivos, metas e estratégias, 
bem como as estratégias de monitoramento e avaliação das prioridades. Destaca-se positivamente a 
presença do MS nos territórios junto aos atores da gestão regional na busca da coerência com as 
diretrizes ético?políticas do SUS. 
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VER-SUS: UM NOVO OLHAR SOBRE A SAÚDE PÚBLICA 
 
INTRODUÇÃO O projeto Vivências e Estágios na Realidade do SUS (VER-SUS) pretende 
estimular a formação de trabalhadores para o SUS, comprometidos com os princípios e 
diretrizes e que se entendam como atores sociais, agentes políticos, capazes de promover 
transformações, proporcionando aos estudantes a experimentação de um novo espaço de 
aprendizagem, que é o cotidiano de trabalho das organizações de redes e sistemas de saúde. 
Teve início em 2002, no estado do Rio Grande do Sul (RS), sendo estendido para os outros 
estados brasileiros e criado pelo Ministério de Saúde. O objetivo deste relato de experiência 
foi facilitar a compreensão da lógica de funcionamento do SUS, seus princípios e diretrizes, 
reafirmar a saúde como direito social e mostrar o compromisso ético-político nos processos de 
transformação do setor saúde. MATERIAIS E MÉTODOS É um estudo qualitativo e 
exploratório realizado no município de Teresina-PI, obtido através do VER-SUS realizado 
durante o mês de fevereiro de 2012, totalizando 13 dias de vivência. Participaram do estágio 
30 estudantes de vários cursos da saúde de outros municípios. As atividades realizadas foram 
visitas de caráter observatório em unidades básicas de saúde da zona urbana e rural, aos 
conselhos regionais e aos hospitais. RESULTADOS E DISCUSSÃO Na Unidade Básica de 
Saúde do Mocambinho atuam oito equipes de Estratégia Saúde da Família que são compostas 
por médicos, enfermeiros, dentista, agentes comunitários de saúde (ACS), etc. Os 
profissionais nos expuseram a precariedade das instalações, os usuários nos relataram a 
insatisfação e as longas filas de espera para receber atendimento. Nas visitas domiciliares com 
a ACS focamos a percepção dos usuários acerca da atenção básica, bem como na promoção e 
prevenção. No posto de saúde Bela Vista situado na Zona Rural possui um espaço amplo, 
arejado, limpo, organizado, com ótimas instalações, salas definidas, bem organizadas e com 
disponibilidade de equipamentos necessários para a atuação do profissional dentro do Centro. 
Foi perceptível também a articulação da equipe, que nos recebeu de maneira muito cordial, 
mostrando-se aberta a responder as indagações que fazíamos. Visitamos a sala de enfermagem 
na qual dispunha de uma maca de prevenção, além de um espaço amplo com banheiros 
adaptados, com barras e piso antiderrapante, a sala de vacinação que possui um lugar próprio 
para seu armazenamento e a farmácia que dispunha de uma boa quantidade de medicamentos. 
Terminamos as visitas no Centro de Terapia Intensiva (CTI), aonde vimos todo o setor 
administrativo e epidemiológico dos pacientes além da UTI e Brinquedoteca. CONCLUSÃO 
A experiência vivenciada pelo programa permitiu um conhecimento mais amplo sobre o que é 
e como funciona o SUS, através da promoção da defesa da vida. Sendo preciso formar 
profissionais que se sintam em estado constante de formação, almejando sempre a criação de 
novas possibilidades e agindo cotidianamente sobre os efeitos de suas práticas em um 
processo de construção e interdisciplinaridade. 
AUTORES: LÍVIA AUGUSTA CÉSAR DA SILVA, 
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PERFIL DAS GESTANTES CADASTRADAS NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR 
GIL-PI 

 
INTRODUÇÃO Dentro da atenção básica, mais especificamente na Estratégia Saúde da 
família a atenção ao pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a 
saúde dessa população. Essas ações resultam na prevenção e promoção da saúde. O Ministério 
da Saúde recomenda a captação precoce das gestantes até 120 dias da gestaçãoe realização de, 
no mínimo, seis consultas de pré-natal. São recomendados também alguns exames 
laboratoriais como: ABO-Rh, hemoglobina/hematócrito, glicemia de jejum, VDRL, urina 
testagem anti-HIV, sorologia para hepatite B (HBsAg), sorologia para toxoplasmose (IgM). 
Monsenhor Gil é um município que por ano cadastra aproximadamente 100 gestantes, 
portanto um número relevante e que mostra a necessidade de intensificar os cuidados com 
essa classe de pacientes. MATERIAIS E MÉTODOS Realizou-se uma pesquisa quantitativa 
da base de dados do próprio município através SISPRENATAL no período do mês de maio 
de 2012, sendo analisados desde janeiro de 2011 à maio de 2012, foram excluídas aquelas que 
estavam com data de cadastro que não fosse possível a conclusão até a maio do último ano. 
As informações foram a quantidade de consultas, as consultas de puerpério, os profissionais 
responsáveis pela realização, os exames realizados e a situação de imunização 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Dentro desse período foram acompanhadas 189 gestantes. 
Destas 11% realizaram somente uma consulta, 19% realizaram 2 consultas, 17%: 3 consultas, 
12%: 4 consultas, 15%: 5 consultas, 12%: 6 consultas, 14% fizeram mais de 7 consultas. Em 
relação aos exames 65% realizaram todos os exames; 82% estão imunizadas. Quanto às 
consultas apenas 4,6% foram feitas por profissionais médicos, as outras 96,4% foram feitas 
pelo profissional de enfermagem. E somente 25% das consultas de puerpério foram feitas. 
CONCLUSÃO É alarmante o fato de apenas das 14% das gestantes terem mais de 7 
consultas, o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, afinal o pré-natal te por objetivo 
acolher a mulher desde o início da gravidez, até o final da gestação e assim garantir o 
nascimento de uma criança saudável. Isso reflete na quantidade de exames que está baixo. 
Isso mostra a necessidade de intervenção imediata. Em relação a imunização apesar de está 
com um porcentagem aceitável ainda é necessário fazer uma busca ativa nas não-imunizadas. 
Quanto às consultas a Estratégia Saúde da Família fez com que o profissional enfermeiro se 
adentrasse muito nesse ramo, ficando assim o médico mais afastado, muitas vezes pela carga 
horária reduzida desde profissional. É necessário também dar uma atenção às consultas de 
puerpério, afina são nelas que o profissional pode avaliar como está sendo a adaptação da 
nova vida, bem como a recuperação materna e o laço que está se criando. 
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PERFIL E RELEVÂNCIA DOS TROTES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU) DE SOBRAL EM 2011 
 
INTRODUÇÃO O Serviço de atendimento Móvel de Urgência(SAMU)tem sua origem na 
França, que prioriza o atendimento do paciente traumatizado e não apenas a remoção ao 
hospital. A experiência internacional comprova que o serviço organiza a assistência, 
agilizando o atendimento e permitindo a adoção de ações intersetoriais. O SAMU-Sobral 
conta atualmente com 75 profissionais trabalhando em regime de escala, 24 horas por dia, 
atendendo ocorrências através de chamadas telefônicas pelo número 192 e dispondo de uma 
ambulância de suporte avançado, duas ambulâncias de suporte básico e uma motolância. O 
SAMU-Sobral já realizou 45.325 atendimentos a casos de urgência e emergência nestes 
últimos seis anos. Foram 79.105 chamadas telefônicas apenas neste ano de 2011, sendo 55% 
desses trotes. Esse trabalho tem como objetivo analisar o perfil dos trotes e como eles podem 
trazer danos à sociedade sobralense. MATERIAIS E MÉTODOS Para a análise do perfil 
dos trotes, utilizou-se o banco de dados do SAMU, coletados pela central de regulação, do 
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011 contendo dados relativos à descrição da 
chamada (região de origem, tipo de chamada e procedimentos adotados). Esses dados foram 
analisadas para a confecção dos gráficos. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram 79.105 
chamadas telefônicas no ano de 2011, sendo 43.670 (55%) trotes, 24.153 (31%) 
atendimentos, 1.900 (2%) enganos e 1.064 (1%) orientações. Os trotes chamam a atenção da 
equipe, pois há uma grande quantidade de ligações efetuadas por crianças, principalmente nos 
horários de início e intervalo dos turnos escolares. Esse tipo de chamada causa dois problemas 
imediatos: ocupa uma linha telefônica, impedindo uma solicitação real de socorro, e desgasta 
a equipe de Técnicos Auxiliares de Regulação Médica (TARMs), que passa a atender até sete 
vezes mais ligações do que o esperado. Há também, aqueles que ligam para pronunciarem 
palavras de baixo calão e outros que até conseguem enganar a equipe e promovem o 
deslocamento desnecessário de uma viatura. CONCLUSÃO A maioria das chamadas 
atendidas pela equipe de regulação do SAMU-Sobral se caracterizam como trotes dos quais 
grande parte são realizados por crianças nos períodos de início e intervalo dos turnos 
escolares. Através desses resultados se vê a necessidade de realizar campanhas de 
conscientização para a população, em especial pais, alunos e professores. 
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ASSISTÊNCIA HUMANIZADE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: VISÃO 
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um local onde se presta assistência 
qualificada e especializada, onde mecanismos tecnológicos utilizados são cada vez mais 
avançados, proporcionando um cuidado mais eficiente ao paciente em estado crítico. Esse 
setor é constituído de um conjunto de elementos funcionalmente agrupados, destinado ao 
atendimento de pacientes graves ou de risco que exijam assistência médica e de enfermagem 
contínua, além de equipamentos e recursos humanos especializados. Os profissionais de UTI 
devem estar conscientes de que o objetivo do seu trabalho é o Cuidar. Resgatar a humanidade 
nas UTIs é um fator de extrema importância, pois é o momento que refletimos sobre o que é 
ser humano. A UTI deve utilizar-se de tecnologias avançadas visando auxiliar na manutenção 
da vida de pacientes críticos, mas a equipe não deve esquecer-se que a máquina nunca 
substituirá a essência humana. A humanização na UTI tem sido um assunto bastante abordado 
devido a constante busca dos profissionais em prestar uma assistência de qualidade. Propõe 
então uma assistência voltada às necessidades individuais dos pacientes e um maior contato 
com os familiares, proporcionando apoio e uma relação de confiança entre estes e os 
profissionais. Conhecer a visão dos profissionais da UTI sobre o significado de assistência 
humanizada. MATERIAIS E MÉTODOS Tratou-se de um estudo descritivo com 
abordagem qualitativa, que foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva em um Hospital 
Escola da região Norte no estado do Ceará. Participaram da pesquisa 4 enfermeiros e 6 
técnicos de enfermagem.Respeitando os preceitos éticos de pesquisa com seres humanos. 
Foram solicitados a estes, uma pergunta norteadora: Qual o significado de assistência 
humanizada para você? Foi solicitado que todos respondessem individualmente e entregassem 
as respostas posteriormente. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram observadas respostas 
diversas sobre a pergunta em questão, todas voltadas a cuidado, empatia, carinho, amor ao 
próximo, profissionalismo, confiança, dentre outros. Os profissionais se mostraram muito 
interessados em proporcionar uma assistência humanizada e de qualidade aos pacientes, 
embora durante a pesquisa foram citadas algumas fatores que dificultavam essa assistência 
dentre estas a sobrecarga de trabalho e procedimentos excessivos que muitas vezes fazem com 
que os pacientes sejam vistos como meros objetos de trabalho. CONCLUSÃO Apesar do 
grande conhecimento de toda a equipe sobre os benefícios de uma assistência humanizada, 
pudemos observar que essa assistência geralmente não é ocorre durante as rotinas de cuidados 
na UTI. Esperamos que a humanização continue sendo um foco de atenção e que a partir daí 
possa melhorar as condições de trabalho e desta forma a assistência seja prestada de forma 
integral fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. 
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A RÁDIO EDUCATIVA CULTURA FM 99,3 MHZ, ADAMANTINA/SP, COMO UM 
AMBIENTE PROPÍCIO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
 
 
INTRODUÇÃO Considerando as interfaces no processo educativo, particularmente entre: os 
serviços de saúde e a população brasileira, busca-se identificar no meio radiofônico um 
espaço de pesquisa e educação em saúde, especificamente, entre as rádios educativas. Parte-se 
do pressuposto legal de que as emissoras educativas têm, entre outras, a função de ajudar na 
capacidade de compreender e entender as relações sociais da comunidade em que está 
inserida. De tal forma o conteúdo disponibilizado na programação deve contemplar uma 
relação de proximidade aos ouvintes, para propiciar um ambiente de interatividade, condição 
inerente ao processo educativo, seja esclarecendo dúvidas, participando de debates ou 
fornecendo pautas para os conteúdos informacionais.  MÉTODO Trata-se de um estudo de 
caso da emissora educativa, Cultura FM 99,3 Mhz, da cidade de Adamantina/SP, localizada 
na região Centro Oeste do estado de São Paulo. A Rádio Cultura FM foi ao ar em setembro de 
1991, na sintonia 106,1 Mhz. Em 1998, por lei municipal foi transferida para as Faculdades 
Adamantinenses Integradas (FAI), autarquia municipal. Apresenta uma potência de 
transmissão de 1000 watts, sua frequência atinge um raio de 100Km, atendendo Adamantina e 
região, cerca de 300 mil pessoas.  RESULTADOS E DISCUSSÃO A prioridade é a 
veiculação, definida pela grade de programação, com base nos 40 programas semanais 
(segunda-feira a domingo), no horário das 6h às 23h, sendo: Entretenimento (97%) e Radio 
jornalismo (3%), os demais formatos não estão contemplados na grade atual. No gênero 
Entretenimento, os musicais ocupam destaque com ênfase na Música Popular Brasileira 
(43%) e Pop (33%). As músicas tradicionais como dos gêneros: jazz, blues e soul, atualmente 
têm divulgação inexpressiva (4,5%) entre outras. O impacto da revolução dos meios de 
comunicação, com a implantação das novas tecnologias e da informação, exige uma 
necessidade de reconfiguração e redefinição dos espaços midiáticos-educativos. 
Redimensioná-los passou a ser uma prioridade no campo das interações sociais 
potencializando as diversas áreas do conhecimento. CONCLUSÃO A possibilidade de 
utilização do ambiente radiofônico educativo, no contexto de processo ensino-aprendizagem, 
deve ser configurado dentro de pressupostos das necessidades epidemiológicas, contudo 
criativos na produção, atentos à expectativa dos ouvintes e à política editorial da emissora.  
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DIAGNÓSTICO EM SAÚDE: PRIMEIRO PASSO PARA O PLANEJAMENTO 
 
INTRODUÇÃO É de suma importância que a Equipe Saúde da Família (EqSF) se integre com a 
comunidade para compreender seu papel psicossocial e espiritual, buscando interpretar a realidade 
vivida por cada integrante, seja individual ou coletivamente para que possa direcioná-los para uma 
vida saudável, e que sejam realmente agentes de transformação. O diagnóstico em saúde coletiva é 
parte deste processo, identificando e caracterizando uma situação. Diagnosticar é analisar uma dada 
realidade com vistas a desenhar um quadro de necessidades e soluções. Por isso, é etapa fundamental 
no planejamento das ações de uma EqSF. O diagnóstico local reúne as principais informações para que 
as equipes de saúde conheçam o território e a população residente sob sua responsabilidade. A partir 
da análise da situação de saúde local e de seus determinantes, os profissionais e gestores possuirão os 
dados iniciais necessários para o efetivo planejamento das ações a serem desenvolvidas. Os processos 
de planejamento devem ser objeto de pactos objetivamente definidos, com estrita observância dos 
papéis específicos de cada esfera de gestão, assim como das respectivas peculiaridades, necessidades e 
realidades sanitárias. Este trabalho tem como objetivo apresentar o diagnóstico de saúde da população 
adscrita à Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisca Trindade no bairro Água Mineral, em Teresina-
PI. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um relato de experiência abordando um trabalho 
realizado durante o mês de abril de 2012, em que a Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
e Comunidade - RMSFC (composta por um representante das seguintes categorias profissionais: 
educação física, enfermagem, odontologia, psicologia e serviço social) esteve presente na UBS 
Francisca Trindade e através de pesquisa direta realizou o diagnóstico em saúde da população adscrita. 
A coleta de dados foi feita baseada no consolidado da ficha A e no relatório SSA2 do Sistema de 
Informação da Atenção Básica. Logo após a analise da produção, utilizando uma matriz, elencou-se os 
5 principais problemas encontrados, dispondo-os em ordem de prioridade. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO A partir da análise dos achados no território, foram selecionados 5 fatores com impacto 
desfavorável à manutenção da saúde por parte da população. São eles, elencados em ordem de 
prioridades: grande número de hipertensos e diabéticos; uso abusivo de drogas ilícitas; elevada 
quantidade de pessoas com transtorno mental; ausência de saneamento básico (foco no lixo); e baixa 
renda da população. Estes problemas foram transcritos num formulário e receberam pontuações de 1 a 
10 pontos, com base nos seguintes critérios: impacto, potencial de risco, disponibilidade de tecnologia 
para a resolução do problema, fatores facilitadores da gestão, fatores facilitadores dos técnicos e custo 
estimado da abordagem. Logo após, cada problema foi pensado separadamente e surgiram propostas 
para o planejamento de estratégias a serem alcançadas, atividades a serem desenvolvidas, recursos 
humanos necessários para o desenvolvimento das atividades, materiais necessários para o 
desenvolvimento das atividades, resultados esperados (a curto, médio e longo prazo), atores 
envolvidos, periodicidade e o local a ser utilizado para desenvolvimento das atividades. O 
planejamento produzido foi, então, apresentado e discutido com as EqSF da UBS. CONCLUSÃO O 
diagnóstico situacional do território é peça chave e através dele pode-se estabelecer um planejamento 
estratégico compatível com a precisão local. Desta forma, inferi-se que através do diagnóstico da 
situação de saúde da população adscrita à UBS Francisca Trindade pôde-se formular um planejamento 
possivelmente resolutivo, já que é baseado nos moldes da necessidade local. 
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O USO DE EPI´S PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO Segundo a Norma Regulamentadora Nº 6 da Portaria Nº 3.214 de 08/06/1978. 
?EPI?s são todos os dispositivos de uso individual destinados a proteger a saúde e integridade física do 
trabalhador que tem o seu uso regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego?. Este estudo 
consiste numa pesquisa bibliográfica cujo objetivo é levantar informações atuais nas produções 
científicas sobre o uso dos EPI?s pelos profissionais de saúde no atendimento de urgência e 
emergência e conhecer á importância dos EPI?s para a segurança e prevenção de acidentes 
ocupacionais destes trabalhadores. No Brasil, a área de urgência e emergência constitui-se um 
importante problema de Saúde Pública no País. As atuais políticas de saúde demonstram que houve 
uma crescente demanda por estes serviços em consequência do aumento do número de acidentes, 
violência urbana, gerando uma sobrecarga e insuficientes estruturas por estes serviços (LOPES, 
FERNANDES, 2008). MATERIAIS E MÉTODOS O levantamento bibliográfico foi realizado 
através da busca eletrônica na revista Latino-Americana de enfermagem no banco de dados SCIELLO, 
no período de 2002 á 2009. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram analisados 10 artigos 
pertinentes aos objetivos do estudo, dos quais foram categorizados nas seguintes áreas temáticas: O 
serviço de urgência e emergência; Riscos ocupacionais para os profissionais de saúde; a importância 
do uso dos EPI?s no atendimento de urgência e emergência. Através da resolução CFM 1451/95, o 
Conselho Federal de Medicina conceituou urgência e emergência, da forma que se segue: define-se 
por urgência a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo 
portador necessita de assistência médica imediata; define-se por emergência a constatação médica de 
condições de agravo á saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, 
exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Os trabalhadores do setor de urgência emergência 
estão expostos a riscos ocupacionais provenientes à atividade, como risco biológico, físico, químico, 
estresse e fadiga, ritmo acelerado, trabalho em turnos alternados e ergonômicos. (ZAPPAROLI, 2005). 
As Evidencias científicas têm mostrado que esses trabalhadores submetem-se aos vários agentes de 
riscos ocupacionais em seus ambientes de trabalho e nem sempre utilizam equipamentos de proteção 
individual (BULHÕES 2002). CONCLUSÃO Conclui-se que não houve maior frequência do uso 
dos EPI?s pelos profissionais de saúde durante a prática de suas atividades de trabalho o que afeta a 
saúde destes quando expostos aos vários riscos ocupacionais. A importância do uso dos EPI?s é 
fundamental para a prevenção de acidentes de trabalho, ressaltando a necessidade de um programa 
preventivo eficaz para estimular as práticas de medidas de proteção. 
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ATENÇÃO EM SAÚDE E SUA RELAÇÃO COM A PROMOÇÃO DE SAÚDE: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIAS 
 
INTRODUÇÃO O cuidado em saúde é um fator básico no acolhimento nas Estratégias de Saúde da 
Família, fazendo parte das suas diretrizes operacionais e possuindo ainda, um direcionamento para 
maior responsabilização e compromisso no ato do vínculo com os usuários que chegam a procura de 
serviços. Deste modo, faz-se necessário inferir que o presente trabalho é um relato de experiências a 
partir do Estágio de Vivência na Realidade do SUS (VER-SUS) realizado em Teresina-PI, mais 
especificamente no Centro de Saúde Deputada Francisca Trindade, zona norte da cidade, e que tem 
como principal objetivo analisar a relação da atenção em saúde e a melhoria dos serviços prestados. 
MATERIAIS E MÉTODOS Inserimos-nos no Centro de Saúde dentre os dias 24 de fevereiro a 7 
de março de 2012, onde realizamos conversas informais com os usuários, através de visitas 
domiciliares acompanhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS´s), com os profissionais de 
saúde durante as reuniões, assim como com os gestores responsáveis pela administração do local. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Observou-se que a atenção em saúde dada no Centro de Saúde 
visitada é voltada para consultas, sem haver acolhimento aos usuários. Segundo os mesmos, não 
existem grupos facilitados pela UBS, onde o atendimento é referido por eles, em sua maioria, como 
bom, porém ocorrem maus tratos por parte de alguns profissionais. Nos discursos de alguns ACS?s, o 
atendimento foi classificado também como bom, pois todos são atendidos, porém foi referido que não 
são realizados grupos de promoção de saúde. Segundo uma das médicas da equipe, eles não são 
formados por causa da descentralização ? distância - das 7 micro-áreas atendas pelo Centro, fato que 
até mesmo limita as visitas. CONCLUSÃO Frente aos pontos expostos, percebeu-se a necessidade 
de uma maior integração da equipe, para que se fomente um trabalho visando a promoção de saúde da 
população adscrita da UBS (Unidade Básica de Saúde). Outro ponto que merece atenção é a educação 
em saúde para a população e a capacitação para os profissionais mais antigos com relação à 
humanização, pois não percebemos a existência de atividades que priorizem esse objetivo. Deste 
modo, percebemos que existem problemas, mas que se houver uma maior integração e 
comprometimento por parte da equipe é possível que o Centro de Saúde venha a cumprir os objetivos 
da política com acolhimento aos usuários e consequentemente melhoria do cuidado a saúde dos 
usuários da UBS. 
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ERROS ENCONTRADOS NAS PRÁTICAS EM SAÚDE: REVISÃO SISTEMÁTICA 
 
INTRODUÇÃO As práticas na área da saúde crescem juntamente ao desenvolvimento de novas 
técnicas e surgimento de equipamentos modernos. As prescrições de medicamentos são o início de 
uma cadeia de ações que levará o medicamento até o paciente, não podendo constituir um fator 
exacerbado para o erro ou potencial para erro na medicação. Uma vez ocorrido o erro, há o 
desencadeamento de uma série de erros consequentes, o que justifica o envolvimento de diversos 
profissionais. Erros com medicamentos têm recebido bastante atenção de profissionais, instituições e 
autoridades sanitárias no mundo todo, pois contribuem para o aumento da morbidade, da estadia 
hospitalar, gera custos extras ao sistema de saúde, além de afetar na qualidade da assistência prestada. 
O presente estudo teve como objetivo descrever os erros mais encontrados durante o atendimento de 
saúde nos diversos setores do hospital a partir da literatura existente. MATERIAIS E MÉTODOS 
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica selecionando trabalhos indexados no período de janeiro de 
2001 a dezembro de 2011 nas bases de dados eletrônicas PubMed (Literatura Médica Internacional), 
Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e Cochrane e Scientific 
Electronic Library Online (SciELO). Os resultados da busca foram armazenados nos arquivos em doc 
(Microsoft Word) e relacionados em tabelas de acordo com os autores para praticidade no momento de 
consolidação e análise. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foi constatado que erros de medicação 
são os mais comuns, sendo também a causa mais frequente de efeitos adversos. O erro de medicação 
está categorizado em doze tipos, são eles: prescrição, dispensação, omissão, horário, administração 
não autorizada de medicamento, dose, apresentação, preparo, administração, com medicamento 
deteriorado, monitorização, e relacionado a não aderência do paciente e da família. Quanto ao horário, 
foi encontrada maior porcentagem de erros no turno da tarde, seguido pelo turno da manhã. Observou-
se a ocorrência mais frequente de erros de administração de medicamentos entre os erros na saúde, 
seguido do erro no preparo, quando comparados aos demais erros. A maioria dos profissionais 
envolvidos no erro, não sabe identificá-lo e não comunicam aos colegas de trabalho, e muitos só o 
encontram quando ele é grave, podendo às vezes resultando em óbito. CONCLUSÃO Para 
estabelecer uma estratégia de prevenção adequada, primeiramente deve-se aceitar que errar é humano. 
É interessante analisar o erro, e identificar como, onde e por que aconteceu. O conhecimento dos 
profissionais sobre a farmacologia deve ser abordado como estratégia de prevenção dos erros na 
saúde, principalmente os erros de medicação. Há a necessidade da implementação de um sistema de 
comunicação eficaz de erros deve ser considerado aceitável, seguido de um sistema de segurança na 
prevenção dos erros medicamentosos. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS EM UMA CRECHE NA 
CIDADE DE PARNAÍBA-PI 
 
INTRODUÇÃO A situação nutricional das crianças de um país é essencial para aferir a evolução 
das condições de saúde e de vida da população devido ao seu caráter multicausal e à sua relação com o 
grau de atendimento das necessidades básicas como alimentação, saneamento, acesso aos serviços de 
saúde, nível de renda e educação (TUMA; COSTA; SCHMITZ, 2005). Portanto, este trabalho teve 
como objetivo avaliar o estado nutricional de pré-escolares da rede pública de ensino do município de 
Parnaíba-PI. MATERIAIS E MÉTODOS Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa 
descritiva e quantitativa, realizada entre os meses de Maio e Junho de 2011. A amostra foi composta 
por 20 crianças da rede pública de ensino, na faixa etária de 3 a 5 anos, sendo 54% do sexo masculino 
e 46% do sexo feminino. As crianças foram avaliadas pelo os índices estatura para a idade (E/I), índice 
de massa corporal para a idade (IMC/I), peso para estatura (P/E) e peso para a idade (P/I) propostos 
pelo NCHS (2000) e WHO (2006). RESULTADOS E DISCUSSÃO Observou-se que 83% das 
crianças apresentaram estatura adequada para a idade e 17% com baixa estatura para a idade, segundo 
o índice de E/I. Segundo o IMC/I 67% estavam adequadas, 8% com magreza e 25% com risco para o 
sobrepeso. De acordo com o índice P/E 58% estavam com o peso adequado para a estatura, 17% com 
magreza e 17% com risco para o sobrepeso. Já o índice P/I revelou que 75% estavam com o peso 
adequado para a idade, 17% com baixo peso para a idade e 8% com peso elevado para a idade. 
CONCLUSÃO Conclui-se que o consumo alimentar na população pré-escolar pesquisada, vem se 
procedendo a um nível de adequação inferior, em quantidade e qualidade, às necessidades nutricionais 
para um perfeito crescimento e desenvolvimento, resultando em uma forma insidiosa de desnutrição, 
sobrepeso e déficits de altura. Emerge a partir daí a necessidade de implantação e implementação de 
programas de educação e saúde direcionados especialmente às crianças, uma vez que nos primeiros 
anos de vida é que são estabelecidas as práticas alimentares que repercute nas condições de saúde até a 
vida adulta. 
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A ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM EM CRIANÇA COM PNEUMONIA 
 
INTRODUÇÃO Pneumonia é uma doença inflamatória no pulmão afetando, especialmente, os 
sacos de ar microscópicos (alvéolos) associada a febre, sintomas no peito e falta de espaço aéreo 
(consolidação) em uma radiografia de tórax. A pneumonia é geralmente causada por uma infecção, 
mas há uma série de outras causas. Os agentes infecciosos são: bactérias, vírus, fungos e parasitas. Os 
sintomas típicos incluem tosse, dor torácica, febre e dificuldade para respirar. As ferramentas de 
diagnóstico incluem raios-x e exame de escarro. Vacinas para prevenir alguns tipos de pneumonia 
estão disponíveis. O tratamento depende da causa fundamental com presunção de pneumonia 
bacteriana podendo ser tratada com antibióticos. Observando o crescimento dos índices de crianças 
com pneumonia em um hospital da Zona Norte do Estado do Ceará, estudamos o caso de um paciente 
hospitalizado. Para esse fim, aplicamos o processo de enfermagem que promove a pratica de forma 
sistemática. MATERIAIS E MÉTODOS A pesquisa do tipo estudo de caso com abordagem 
qualitativa. O presente estudo foi realizada no mês de maio de 2012 durante os estágios da disciplina 
de saúde da criança em um hospital da Zona Norte do Estado do Ceará, tendo como sujeito uma 
criança portadora de pneumonia. Aplicamos a sistematização da assistência de enfermagem, processo 
não utilizado pelo setor até então. Utilizamos para a coleta de dados o instrumento para a assistência 
de enfermagem. RESULTADOS E DISCUSSÃO Paciente J.V. M de 1ano e 9 meses, sexo 
feminino, reside em Sobral. Acompanhada pela mãe que relata ter só ela de filha, mora em área 
urbana, com cinco cômodos, possui saneamento básico, rede de energia elétrica, sua água de consumo 
é próprio de filtros convencionais. A criança deu entrada nessa unidade no dia 23/05/2012 para 
tratamento pediátrico apresentando tosse, febre alta, dispineica, aceita a dieta, medicação, dieta para a 
idade, dipirona, cefetriaxona, predinisolona com diurese presente medicada conforme 
prescrito.CONCLUSÃO Sabe-se que a peneumonia é uma das infecções respiratórias agudas que 
aumenta significativamente o índice de morbidade e mortalidade na infância. Com este trabalho pode 
observar que a criança acometida dessa patologia pode acabar evoluindo para um mau prognóstico o 
que poderia ser evitado com simples atitudes tanto da família quanto dos profissionais da área da 
saúde. Cabendo a enfermagem verificar e certificar-se da correta dosagem dos medicamentos, bem 
como, sua forma de administração, se está correta e se as condutas terapêuticas estão sendo seguidas. 
O instrumento utilizado possibilitou uma melhor aplicabilidade do processo de enfermagem, pois 
facilitou o estudo proporcionando a assistência integral e individualizada ao paciente, que contribuiu 
para a sua melhora, reduzindo o período de permanência no hospital. 
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SAÚDE PÚBLICA: A INVESTIGAÇÃO DA ROTINA DA CRIANÇA       ASMÁTICA 
E SUAS INTERFERÊNCIAS 

A asma, representada de formas distintas nas diferentes sociedades, segundo suas 
especificidades culturais, sociais e históricas, traz uma série de significados, além dos 
conhecimentos científicos dos profissionais da saúde. Utilizar ações educativas e intervenção 
psicológica associadas em complementariedade às ações médico-farmacológicas da asma 
constitui uma abordagem pluridisciplinar fundamental para o tratamento da doença. O 
objetivo da pesquisa foi investigar a interferência desta doença crônica e complexa, no dia a 
dia das crianças e identificar a representação, que juntamente com seus pais, fazem da doença. 
Adotou-se uma metodologia qualitativa capaz de evidenciar, com base na fala dos sujeitos, a 
Representação Social da doença, utilizando-se para análise o Método do Discurso do Sujeito 
Coletivo (DSC). Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas, utilizando-se um 
flanelógrafo como instrumento facilitador, com 45 crianças, em idade escolar, matriculadas 
em uma escola de ensino fundamental, da rede pública da cidade de São Paulo, situada na 
zona oeste da capital paulista, e também com os respectivos pais e/ou responsáveis. 
Posteriormente, os dados foram analisados com o auxílio do Qualiquantisoft®, o software do 
DSC.Os resultados revelaram o conhecimento adequado das interferências da asma no 
cotidiano da criança, contribuindo para o enfrentamento de suas repercussões negativas e para 
elaboração de estratégias de promoção da saúde e qualidade de vida dessas crianças. Essas 
questões quando conhecidas e compreendidas, trazem alertas à equipe médica responsável 
pela criança asmática, dada a relação intrínseca entre a representação construída da doença 
pela criança asmática e por seus pais e a maneira como se sente e interage com o mundo e 
com a sociedade à qual pertence. Na visão da criança asmática a crise representa um grande 
sofrimento e gera insegurança e angústia, associando esse sofrimento às limitações sociais 
impostas pela doença. Algumas se apropriam da condição de asmática com uma maturidade 
emocional suficiente para produzir um fortalecimento para tomar providências na crise, 
enquanto outras se mostram imaturas em relação à doença. Nessa fase da vida, inicia-se o 
aumento das relações sociais, as crianças se sentem mais seguras e descobrem que é possível 
conviver bem com a asma. Estudar a asma infantil e sua interferência no cotidiano é um 
desafio pois, a prática profissional de atenção às crianças ainda está respaldada principalmente 
em aspectos biológicos, ignorando-se as dimensões psicológicas e sociais. 
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VIOLÊNCIA: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FLORIANO ? PI 
 
INTRODUÇÃO A violência, em suas variadas formas de manifestação vem sendo referida, nos 
últimos anos, como um grave e relevante problema em diversos países, inclusive no Brasil, o que 
implica no reconhecimento de que os serviços de saúde possuem um importante papel no seu 
enfrentamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) aproximadamente 1,6 milhões de 
pessoas morrem a cada ano em decorrência da violência, correspondendo em 2002 a 14 % dos óbitos 
no sexo masculino e 7% dos óbitos no sexo feminino desta faixa etária. O objetivo desta pesquisa foi 
identificar características dos casos de violência atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência de Floriano-PI, no biênio 2010 ? 2011. MATERIAIS E MÉTODOS Pesquisa 
quantitativa, de caráter descritivo que utilizou os dados fornecidos pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) do município de Floriano-PI, no período de janeiro de 2010 a dezembro 
de 2011. Foram analisados 287 fichas de ocorrências realizadas pelas Unidades de Suporte Avançado 
e Básico do SAMU Floriano-PI, vítimas de agressão física, ferimento por arma branca e ferimento por 
arma de fogo. RESULTADOS E DISCUSSÃO A maioria das vítimas atendidas pelo SAMU era 
do sexo masculino (75,6%), idade entre 19 e 39 anos (60,3%). As áreas do corpo mais afetadas foram 
a cabeça (25,4%), os membros superiores e inferiores (23,3%), e em 14,3% dos casos atendidos 
tenham ocorrido ferimentos múltiplos (14,3%). Em 23% dos atendimentos as partes do corpo atingidas 
não foram registradas nas fichas de atendimentos, prejudicando a informação e a alimentação do 
banco de dados. Quanto à região do município em que foram atendidas as vítimas, grande parte dos 
atendimentos (97,9%) na zona urbana, sendo desses 72,8% na periferia, 17,8% no centro e 7,3% em 
rodovias. Em relação à natureza da lesão, por arma branca (48,1%) agressão física (44,9%). Em 7% 
dos casos o ferimento foi produzido por arma de fogo. Além disso, observou-se que 38,7% dos 
atendimentos foram realizados pela Unidade de Suporte avançado de Vida. 12,9% dos pacientes 
atendidos apresentavam sinais de embriaguês. CONCLUSÃO As vítimas de violência atendidas 
pelo SAMU de Floriano-PI, no biênio 2010 ? 2011 eram do sexo masculino, com idade entre 19 a 29 
anos, sendo as lesões mais frequentes aquelas causadas por arma branca e a cabeça a parte do corpo 
mais afetada. O consumo excessivo de álcool foi referido para elevada proporção de vítimas de 
violência. É preocupante o fato de que em mais de um terço dos casos houve a necessidade de suporte 
avançado de vida. 
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 
 
INTRODUÇÃO As pessoas privadas de liberdade constituem um grupo populacional fragilizado no 
que diz respeito à carência de atenção à saúde, violência e precariedade de espaço físico. Desde 1984, 
está previsto o atendimento a pessoas reclusas, mas apenas em 2003 foi promulgada uma portaria 
interministerial que deu origem ao Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. O seu objetivo 
é proporcionar atenção à saúde fundamentada nos princípios do SUS, reduzindo agravos e danos 
decorrentes do confinamento. Observa-se uma assistência limitada às DST/AIDS, uso de drogas e 
imunizações não abrangendo o organismo do presidiário como um todo suscetível a todas as desordens 
humanas. MATERIAIS E MÉTODOS Utilizaram-se as palavras ?sistema penitenciário? na base 
de dados do Scielo e foram lidos todos os resumos brasileiros publicados. Dos dezoito artigos 
encontrados, selecionou--se três que abordavam dados referentes à saúde no sistema penitenciário 
brasileiro. A utilização da palavra ?presidiário? revelou onze resultados, os quais foram todos lidos 
segundo às mesmas exigências. Destes, foram selecionados, então, outros quatro artigos, totalizando 
uma revisão de sete trabalhos. RESULTADOS E DISCUSSÃO Dados do censo penitenciário 
mostram a precariedade do sistema de presídios no Brasil. Apenas em 2010, o número de presos 
superou o número de vagas em 64%, ou seja, existem 1,64 presidiários por vaga. Esse aglomerado de 
indivíduos sujeitos a más condições sanitárias é responsável pela maior susceptibilidade dessa 
população a desordens patológicas. Embora presidiários sejam sujeitos à tuberculose, pneumonias, 
dermatoses, transtornos mentais, hepatites, traumas, diarréias infecciosas, observa-se uma preocupação 
muito limitada às doenças sexualmente transmissíveis, que apesar de serem importantes na assistência 
ao presidiário, não podem representar única preocupação. Dos sete estudos avaliados, seis se referiam 
apenas a DSTs/infecções como HIV, HTLV, HPV, vírus da hepatite B e C, sífilis e, destes, somente 
um citou a presença de doença de Chagas nessa população. Por outro lado, o sétimo estudo enfatizou o 
papel de um programa de assistência ao infrator psiquiátrico. Essas análises demonstram a carência de 
informações sobre as variadas possibilidades de atenção à saúde desses indivíduos. CONCLUSÃO 
É importante, dessa forma, considerar o indivíduo recluso em todos os aspectos que garantam à 
dignidade humana, incluindo o acesso a saúde em todos os seus âmbitos e especialidades. Apesar das 
atuais medidas de atenção à saúde, percebe-se, pois, a carência de fontes de pesquisas que possam 
mostrar as reais situações da assistência à saúde em penitenciárias. Faz-se, assim, necessária a 
implementação de uma política pública de inclusão social que reoriente o modelo assistencial, 
diminuindo os preconceito e atendimento às carências manifestadas por esta população. Nesse sentido, 
somente a cooperação entre os órgãos de saúde pública e o sistema penitenciário pode produzir 
resultados eficientes. 
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SAÚDE BUCAL DE POVOS ÍNDÍGENAS BRASILEIROS: UMA REVISÃO DA 
LITERATURA 
 
INTRODUÇÃO A epidemiologia da saúde bucal das populações indígenas brasileiras ainda é 
pouco conhecida. A assistência odontológica a essas populações é parte integrante do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Desde 1999, a atenção à saúde dos povos indígenas passou a ser responsabi¬lidade 
do Ministério da Saúde (MS), quando se iniciou a implantação do Subsistema de Saúde Indígena, 
através da criação dos Dis¬tritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Atualmente, o MS criou uma 
Secretaria de Especial de Saúde Indígena (SESAI) que é responsável pela proteção, a promoção e a 
recuperação da saúde dos povos indígenas. Nesse sentido, o conhecimento de informações 
odontológicas possibilita o desenvolvimento de ações mais efetivas aos grupos indígenas. Este estudo 
tem por objetivo avaliar as evidencias científicas que retratem a saúde bucal de povos indígenas 
brasileiros, através de uma revisão da literatura. MATERIAIS E MÉTODOS  A pesquisa 
eletrônica foi realizada utilizando as bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS). O período delimitado de publicação dos periódicos foram os anos de 2007 a 2011. As 
palavras-chave utilizadas na pesquisa foram: ?saúde bucal?, indigena$ e ?índios?. Foram excluídos os 
artigos que não abordaram povos indígenas brasileiros. A coleta de dados ocorreu em maio de 2012. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  Inicialmente foram encontradas 26 publicações. Destas, apenas 
nove preencheram os critérios de inclusão, oito em língua portuguesa e um em língua inglesa. A 
revisão sistemática foi realizada com seis artigos originais, uma revisão de literatura, uma dissertação 
de mestrado e uma tese de doutorado. Os índices odontológicos mais utilizados para avaliar a condição 
de saúde bucal (cárie dental) foram CPO-D, ceo-d e necessidade de tratamento. Os altos índices de 
cárie e necessidade de tratamento odontológico encontrados nos povos indígenas, sugerem que a 
relação com sociedades não-indígenas provoca mudanças culturais e ambientais negativas nos seus 
hábitos alimentares e, consequentemente, comprometem a sua saúde bucal, apesar dos indígenas 
valorizarem culturalmente o sorriso. Também se observou um relevante grau de edentulismo total e 
parcial nos indivíduos adultos cuja transição cultural-alimentar era mais evidente. Evidências 
suportam a necessidade de desenvolver estratégias para intensificar as medidas de promoção de saúde 
com essas populações. CONCLUSÃO Esta revisão da literatura evidencia que os povos indígenas 
possuem uma condição de saúde bucal insatisfatória e que houve uma produção bibliográfica pequena 
durante o período estudado. A abordagem da saúde bucal indígena é um assunto relevante e necessita 
de mais estudos epidemiológicos abordando a temática, com ênfase no auto-cuidado e respeito às 
singularidades de cada comunidade estudada. Eliminar as disparidades em saúde deve se tornar uma 
prioridade em saúde pública 
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ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE DO HOMEM NA FASE ADULTA 
 
INTRODUÇÃO Vários estudos constatam que os homens, em geral, padecem mais de condições 
severas e crônicas de saúde do que as mulheres e também morrem mais do que elas pelas principais 
causas de morte,causas externas doenças do aparelho circulatório, tumores, doenças do aparelho 
digestivo doenças do aparelho respiratório. Entretanto, apesar de as taxas masculinas assumirem um 
peso significativo nos perfis de morbimortalidade, observa-se que a presença de homens nos serviços 
de atenção primária à saúde é menor do que a das mulheres.A partir dessa perspectiva, objetiva-se 
analisar os principais temas abordados sobre saúde do homem adulto, buscando através de uma 
revisão sistemática os fatores que predispõe para resistência de procurar o atendimento de saúde 
básica, por se considerar mais forte do que as mulheres e verificar quais são os avanços e desafios 
entorno da problemática que envolve a saúde do homem. MATERIAIS E MÉTODOS Este estudo 
trata se de uma revisão sistemática, realizada a partir de uma abordagem qualitativa. O material para 
leitura e análise foi selecionado a partir de pesquisa: busca ativa na biblioteca virtual Scielo.Foram 
acessados artigos nos anos de 2007 a 2011, no total de 18 artigos, com a seguinte palavra-chave: 
Saúde do Homem. Sendo utilizado no referente trabalho, apenas artigos completos e em português. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO O reconhecimento de que a população masculina acessa o 
sistema de saúde por meio da atenção especializada requer mecanismos de fortalecimento e 
qualificação da atenção primária, para que a atenção à saúde não se restrinja à recuperação, 
garantindo, sobretudo, a promoção da saúde e a prevenção a agravos evitáveis. Para isso, a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem está alinhada com a Política Nacional de Atenção 
Básica ? porta de entrada do Sistema Único de Saúde - e com as estratégias de humanização em saúde, 
e em consonância com os princípios do SUS, fortalecendo ações e serviços em redes e cuidados da 
saúde. CONCLUSÃO Embora haja uma ampla discussão sobre masculinidade na área da saúde em 
geral, ainda há uma insuficiência de estudos sobre o empenho masculino voltado para o estilo de vida 
saudável e a promoção da saúde. Para se avançar nessa discussão, dentre outros aspectos, é importante 
dar voz aos próprios homens para melhor compreender as questões envolvidas na pouca procura aos 
serviços de saúde e incentivo dos profissionais, quanto a saúde do homem.Em termos de produção 
bibliográfica que integra periódicos científicos da área da saúde do homem, o estudo revelou que um 
dos grandes desafios tem sido pouco investimento principalmente com programa e divulgação de 
informações e sensibilização do público-alvo.  
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
DA ZONA NORTE DE TERESINA-PI ACERCA DO CÂNCER BUCAL 
 
INTRODUÇÃO A exposição aos raios ultravioleta (UV) do sol causa sérios danos celulares que 
podem predispor o aparecimento do câncer de boca. Este câncer acomete principalmente o lábio 
inferior devido a sua localização anatômica e se não for diagnosticado precocemente pode atingir 
estruturas adjacentes e trazer mais danos ao paciente. Por esse motivo, indivíduos que se expõe 
diariamente ao sol devem dar importância às mais variadas formas de proteção a essa radiação. De 
acordo com o INCA, a expectativa de novos casos para 2012 no Piauí é de 3,46 para cada 100 mil 
homens e 2,81 para cada 100 mil mulheres. Dessa forma, faz-se necessária a prevenção ao câncer de 
boca através do controle dos variados fatores predisponentes, entre eles a exposição ao sol, e 
identificação de lesões em estágios iniciais Nesse contexto, o presente trabalho propôs analisar o 
conhecimento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da Unidade Básica de Saúde Poti Velho na 
Zona Norte de Teresina-PI, acerca do câncer da cavidade oral. MATERIAIS E MÉTODOS A 
proposta metodológica utilizada foi a coleta de informações por meio da aplicação de um questionário 
aos ACS.O questionário era constituído por questões abertas e fechadas sobre o conhecimento acerca 
dos fatores predisponentes do câncer bucal e a prevenção através do autoexame. Também questionou-
se o fornecimento ou não de materiais ou auxílio financeiro para compra de material para minimizar a 
exposição à radiação. Em seguida, foi feita a análise estatística dos dados. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO O questionário foi aplicado com todos os 15 ACS atuantes na UBS Poti Velho. Foi 
constatado o pouco conhecimento acerca da temática e das formas de prevenção do câncer oral. 
Assim, devido a essa escassez de informação sobre o tema, observa-se a necessidade de ações de 
promoção e prevenção relativas aos fatores predisponentes. Visto que os ACS representam o elo que 
liga a comunidade aos profissionais da UBS, é de extrema importância que eles saibam identificar 
lesões pré-malignas e orientar a população acerca do autoexame. CONCLUSÃO Dessa forma, além 
de estarem em constante exposição aos raios solares, os ACS também estão em contato com a 
comunidade, logo, faz-se importante a sensibilização sobre a temática e capacitação desses 
profissionais. Nesse contexto, sugere-se o desenvolvimento de atividades educativas e a criação de 
cursos de capacitação que aborde a patologia e suas diversas manifestações clínicas, para que esses 
profissionais também se conscientizem sobre a importância da prevenção e se tornem multiplicadores 
desse conhecimento. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL 
EM UM HOSPITAL PÚBLICO PSIQUIÁTRICO DE TERESINA-PI 
 
INTRODUÇÃO As tentativas de organizar o conhecimento na enfermagem datam da década de 
1950, quando houve um considerável avanço na construção e na organização dos modelos teóricos da 
enfermagem (NOBREGA; SILVA, 2008). No entanto, foi a partir dos estudos de Horta (1979) no 
final da década de 1960 que a atenção dos enfermeiros brasileiros começou a ser direcionada para a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (CRUZ, 2008). Cabe ressaltar que no final da década 
de 1980, o Decreto Lei 94.406/87 (BRASIL, 1986), que regulamenta o exercício profissional da 
enfermagem no país, definiu como atividade privativa do enfermeiro a elaboração da prescrição de 
enfermagem, e assim passou a existir uma maior incorporação da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) à prática de enfermagem. Desde então, os profissionais vem registrando cada vez 
mais suas experiências com a implementação dessa metodologia, realizando novas pesquisas sobre o 
tema e se empenhando intensamente para que a implantação do Processo de Enfermagem se concretize 
efetivamente na prática assistencial (TANNURE, 2010). MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de 
um estudo quantitativo descritivo retrospectivo sobre a sistematização de enfermagem em saúde 
mental em um hospital psiquiátrico.O método de coleta de dados foi um dos caminhos utilizados para 
este estudo, por meio de análise, ou pesquisa documental. Por pesquisa documental entende-se o 
exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que 
podem ser reexaminados, buscando-se novas formas e/ou interpretações complementares (LAKATOS, 
E. M; MARCONI, 2009). RESULTADOS E DISCUSSÃO Os resultados evidenciou que dos três 
registros correspondentes a Problemas de Enfermagem, Diagnóstico de enfermagem e Prescrições de 
Enfermagem somente 24,3% dos prontuários possuíam os três registros; Quanto aos problemas de 
Enfermagem os mais prevalentes foram: Alteração do padrão de sono (insônia) com N=114 e 
Alteração da psicomotricidade (Agressividade) com N=60 registros. Quanto a Prescrição de 
Enfermagem: Supervisionar sono e repouso foi o de maior prevalência com 186 registros, foram 
observados que a maioria dos problemas listados pela enfermagem era os mesmos descritos pelos 
médicos, denotando que os enfermeiros precisam realizar uma avaliação mais criteriosa para listar 
corretamente os problemas específicos de enfermagem. Em relação ao diagnóstico de enfermagem, 
percebeu-se evidente lacuna, de forma que a prescrição do plano assistencial era generalista, carecendo 
de um plano de cuidado específico (direcionado) e individualizado. CONCLUSÃO Conclui-se em 
favor da importância da aplicação correta da SAE para proporcionar a melhoria da qualidade da 
assistência de enfermagem ao paciente/cliente/usuario e da valorizacão da profissão como ciência do 
cuidado. 
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PERFIL DAS NOTIFICAÇÕES FEITAS AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA 
TOXICOLÓGICA DO ESTADO DO PIAUÍ EM 2010 

 
INTRODUÇÃO A toxicologia surgiu quando o homem primitivo utilizou-se de venenos extraídos 
de animais e plantas para caçar, guerrear e matar, desde a pré-história que o homem vem contribuindo 
para a toxicologia como exemplo a classificação de animais e plantas em seguros e nocivos 
(SCHVARTSMAN, 1991). Atualmente entende-se toxicologia como uma ciência que estuda tanto os 
efeitos adversos causados por agentes químicos no homem e no meio ambiente, como as propriedades 
físico-químicas de cada substância, avaliando a segurança de seu uso Mídio (1992); OGA (2004), 
apud Rios et al, 2005). Segundo Militão; Rafaeli (2005), a intoxicação é uma alteração do estado de 
saúde devido a ação de agente químico, seja ele utilizado em benefício à saúde, no ambiente de 
trabalho, ou por tentativa de suicídio. Intoxicação ou envenenamento pode se caracterizar como uma 
manifestação clínica do efeito nocivo produzido em um organismo vivo como resultado da interação 
de um agente tóxico com esse organismo (LARINI, 1997). Para criar mecanismos que possam 
fornecer a população condições que visem a utilização correta de fármacos e outros tóxicos foi criado 
o Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas (SINITOX), pelo Ministério da Saúde em 
1980 (BRASIL, 2008). Assim contribui na coleta, reunião, análise e divulgação dos casos de 
envenenamento notificados no Brasil (SANTANA, 2005). Portanto este estudo busca estabelecer o 
perfil das notificações de intoxicação junto ao CITOX de Teresina, no intuito de respaldar os órgãos 
competentes no combate às principais causas de intoxicação junto a população do Estado do Piauí. 
MATERIAIS E MÉTODOS Os dados foram coletados na sede da Diretoria de Vigilância 
Sanitária Estadual ? DIVISA, no setor CITOX PI. Referentes a 2010 encontrou 156 formulários de 
notificação das intoxicações, em todo o Piauí. A coleta procedeu-se digitalmente e fora trabalhada 
estatisticamente no programa Microsoft Office Excel 2010, e gerou gráficos para expressar os 
resultados. RESULTADOS E DISCUSSÃO Os resultados apontaram que o acidente individual é 
o principal motivo de notificação seguido pela a tentativa de suicídio. Os teresinenses contribuíram 
com 45,51% de pessoas intoxicadas, onde um fato peculiar aponta que o próximo percentual 
significativo 22,44%, fora o não preenchimento da naturalidade do intoxicado. Quanto a ocorrência de 
notificação a intoxicação obteve percentual de 81%, seguido pela exposição com 9%. A via de entrada 
do tóxico oral foi responsável por 77% dos casos. Apenas 12% dos produtos que relatou-se a origem 
de compra foram adquiridos por compra clandestina, lembrando que 65% não se fez menção se havia 
clandestinidade. Dos percentuais significativos o médico notificou 30% dos ocorrido ao CITOX, em 
apenas 02 casos, o próprio intoxicado realizou a notificação. CONCLUSÃO O CITOX PI recebe 
notificações de intoxicações. O uso de medicamentos é o principal veículo para intoxicação acidental 
ou não. A via oral é responsável por mais de ¾ dos registros. A população deve notificar os casos de 
intoxicação. 
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ANÁLISE DO NÚMERO DE ÓBITOS EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO DE 
IDADE POR INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI 
NO PERÍODO DE 2008 A 2011. 
 
INTRODUÇÃO As infecções respiratórias agudas (IRA) constituem uma das principais causas de 
morbidade e de mortalidade, onde os óbitos atingem principalmente as crianças. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 13 milhões de crianças menores de cinco anos 
morrem anualmente no mundo por doenças do aparelho respiratório e 95% das mortes ocorrem nos 
países em desenvolvimento. No Brasil, as doenças respiratórias totalizaram 40% de todas as 
hospitalizações no período de 1998 a 2007 em crianças de zero a quatro anos. Também são 
responsáveis por 10% das mortes entre os menores de um ano de idade, figurando assim como a 
segunda causa de óbito na população até um ano e a primeira causa entre as crianças de um a quatro 
anos, o que gera uma demanda importante nos serviços de saúde e um desafio para idealização de 
políticas mais eficazes para o controle dessas infecções. Assim, este trabalho tem como objetivo 
analisar a incidência anual de óbitos por infecções respiratórias agudas em crianças menores de 1 ano 
no município de Parnaíba-Piauí, entre o período de 2008 a 2011. MATERIAIS E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo retrospectivo e analítico por meio da análise de informações disponibilizadas 
através do Sistema de Informação de Atenção Básica ? SIAB, do Ministério da Saúde, sobre óbitos 
causados por infecções respiratórias agudas em crianças menores de 1 ano, nos hospitais conveniados 
ao Sistema Único de Saúde, localizados na cidade de Parnaíba, entre 2008 e 2011. Os dados foram 
transferidos para o programa Libre Office Calc versão 3.4 onde foram analisados em termos absolutos, 
percentuais e em gráficos. RESULTADOS E DISCUSSÃO No período estudado ocorreram 199 
óbitos, sendo que entre 2008 a 2009 houve um aumento dos casos em 13,33%, uma diminuição de 
50% entre 2009 a 2010 e novamente um aumento de 8,82% de 2010 a 2011. Dentre os fatores que 
podem ter contribuído para a queda substancial do número de óbitos é a maior a atuação preventiva e 
terapêutica dos profissionais do Programa Saúde da Família (PSF), o aumento da disponibilidade de 
medicamentos em postos de saúde, uma maior assistência hospitalar e uma melhora do monitoramento 
dos casos de IRA. CONCLUSÃO Os resultados indicam uma queda acentuada no número global de 
mortes causadas por IRA nós últimos 4 anos, o que revela uma boa aplicação de estratégias de 
tratamento e controle da IRA pelos serviços de saúde. 
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS 
CONGÊNITA NO ESTADO DO PIAUÍ NO PERÍODO DE 2007 A 2011 
 
INTRODUÇÃO A Sífilis é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Treponema 
pallidum. É transmitida por via sexual, transfusões sanguíneas, contato com lesões, além de ser 
adquirida da forma congênita. A Sífilis Congênita se dá por via transplacentária ou diretamente no 
canal do parto pela disseminação hematogênica do T. pallidum do hospedeiro materno para o seu 
concepto, podendo ocorrer em qualquer período da gestação. No Brasil são estimadas 12 mil crianças 
nascendo com Sífilis Congênita anualmente. A Sífilis Congênita tem a capacidade de comprometer 
vários órgãos, o que pode acarretar em alterações em escala sistêmica e causar a morte do concepto 
durante a gestação. Esse estudo teve como objetivo analisar a epidemiologia dos casos notificados de 
Sífilis Congênita no estado do Piauí, Brasil, no período de 2007 a 2011. MATERIAIS E 
MÉTODOS Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo com enfoque quantitativo. Foram 
analisados casos notificados de Sífilis Congênita no estado do Piauí no período de 2007 a 2011. Os 
dados foram obtidos através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do 
Ministério da Saúde, disponibilizados pelo Departamento de Epidemiologia da Secretaria Estadual de 
Saúde do Piauí. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram notificados 127 casos de Sífilis Congênita no estado do Piauí no período de 2007 a 2011. 
Destes, 28,3% (n=36) dos casos foram notificados em 2007, 18,1% (n=23) no ano de 2008, 13,3% 
(n=17) no ano de 2009, 27,6% (n=35) no ano de 2010, e 12,6% (n=16) dos casos em 2011. Os dados 
analisados mostraram o número de casos notificados de Sífilis Congênita de maneira oscilante com 
média de 25,4 casos por ano, ocorrendo uma variação 
significante nos anos de 2007 e 2011, no qual o ano de 2007 apresentou o maior número de casos 
(n=36), e o ano de 2011, apresentando o menor número de casos (n=16). Esta redução percebida no 
ano de 2011 pode estar associada ao aumento da adesão às consultas pré-natais, o que proporciona um 
monitoramento da situação de saúde da mãe e do feto através de exames laboratoriais, como é o caso 
do VDRL. Com base nisso, a notificação e vigilância desse agravo são imprescindíveis para o 
monitoramento da transmissão vertical, de forma que, quando necessário, a medida terapêutica é 
instituída precocemente, evitando-se seqüelas tanto para a mãe quanto para o feto. Além disso, a 
oscilação percebida nos números de casos notificados durantes os anos de 2007 a 2011 pode estar 
relacionado com os casos subnotificados e não notificados, que ainda continua sendo um importante 
problema presente no sistema público de saúde. CONCLUSÃO A Sífilis Congênita continua por ser 
um crescente desafio para a saúde pública. Diante disso, torna-se necessário um maior empenho do 
poder público no intuito de reduzir esses índices, como a implantação de programas assistenciais as 
gestantes no pré-natal, por meio de acompanhamento médico e tratamento adequado para que se evite 
a transmissão da Sífilis da mãe para o feto. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SANTO 
INÁCIO DO PIAUÍ SUBMETIDAS A EXAMES CITOPATOLÓGICOS EM UM 
LABORATÓRIO PARTICULAR 
 
INTRODUÇÃO O câncer de colo de útero é o segundo tipo de câncer mais comum entre mulheres. 
Vários fatores estão relacionados ao aumento do risco para seu desenvolvimento, como o uso de 
contraceptivos orais, múltiplos parceiros sexuais e infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV). 
Sendo o teste de Papanicolau o principal método de prevenção e diagnóstico de câncer do colo uterino. 
O estudo objetiva analisar o perfil epidemiológico de mulheres do município de Santo Inácio do Piauí 
submetidas a exames citopatológicos em um laboratório particular. MATERIAIS E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo, no qual foi analisado 280 laudos de exames 
citopatológicos 
(teste de Papanicolau) de mulheres na faixa etária de 15 a 65 anos residentes no município de Santo 
Inácio do Piauí, atendidas no período de Janeiro de 2011 a Fevereiro de 2012 no CITOLAB - Centro 
de Citologia e Laboratório de Análises Clínicas de Oeiras-PI. As variáveis analisadas foram: histórico 
de realização do exame, ambiente em que moram, uso da pílula anticoncepcional e o resultado do 
exame citopatológico. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir da análise dos 280 prontuários das mulheres que se submeteram ao exame citopatológico, 
90,7% (n=254) das pacientes disseram que já fizeram o exame de Papanicolau alguma vez, e apenas 
9,3% (n=26) estavam fazendo pela primeira vez. Em relação ao ambiente onde moram, 55% (n=154) 
moram na zona urbana e 45% (n=126) na zona rural. Quanto ao uso de pílula anticoncepcional, 10% 
(n=28) afirmaram que usam e 90% (252) disseram que não fazem o uso. Dentre as amostras 
analisadas, 1,1% (n=3) apresentavam Neoplasia intra-epitelial cervical de grau I (NIC I) e 0,3% (n=1) 
da amostra apresentava células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASCUS). Neste 
estudo, pode-se observar que grande parte das mulheres apresenta uma periodicidade na realização dos 
exames citopatológicos. Em relação ao ambiente em que mora, a maior parte dos exames eram de 
pacientes que moram na zona urbana, o que pode indicar que o acesso facilitado a unidades de saúde 
sejam um fator preponderante. Apesar de a literatura evidenciar que fatores adicionais como uso de 
anticoncepcionais orais possam influenciar no aparecimento do câncer de colo de útero, o uso de 
anticoncepcional oral não mostrou correlação com o surgimento do câncer neste estudo. Por fim, 
pode-se inferir que em relação ao acometimento do câncer na população em estudo, os índices se 
apresentam satisfatórios, pois, apesar de ter sido observado 3 casos de NIC I e 1 caso de ASCUS, 
nenhum caso de carcinoma invasor foi relatado no estudo. CONCLUSÃO Os resultados mostram 
que os números de acometimento do câncer de colo do útero encontram-se satisfatórios, pois não foi 
observado nenhum caso de câncer no período em estudo. Contudo, o monitoramento do câncer através 
do exame de Papanicolau é uma tarefa periódica, necessitando de programas e campanhas no sentido 
de orientar as estratégias de prevenção e controle do câncer do colo uterino. 
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LEVANTAMENTO DA FREQUÊNCIA DE CASOS DE HANSENÍASE NO ESTADO 
DO PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO Hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pela Mycobacterium leprae, 
de evolução lenta e que se manifesta por sinais e sintomas dermatoneurológicos com lesões na pele e 
nervos periféricos. É uma das doenças endêmicas no Brasil e é tida como um importante problema de 
saúde pública, pelas incapacidades permanentes que geram no indivíduo acometido e por apresentar ? 
se em diferentes regiões dificultando o seu controle epidemiológico. Este estudo tem como objetivo 
realizar um levantamento da frequência de casos de hanseníase diagnosticados no estado do Piauí 
entre os anos de 2001 a 2012 estabelecendo assim o perfil clínico-epidemiológico dos indivíduos 
acometidos.MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um levantamento de dados e pesquisas 
bibliográficas. Tem caráter quantitativo/descritivo e é do tipo de campo retrospectiva utilizando casos 
confirmados e notificados no Sistema de Informação de Agravos e Notificações (SINAN), referentes 
aos anos de 2001 a 2012 no estado do Piauí. A pesquisa é de caráter histórico por levantamento de 
dados, quantitativa e bibliográfica com análise dos dados estatísticos. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Entre os anos de 2001 a 2012 foram notificados 19.739 casos de hanseníase no estado 
do Piauí em indivíduos com até 80 anos, sendo 53.84% em homens (n= 10.628) e 46.15% em 
mulheres (n= 9.111); indivíduos com idade entre 20 a 39 anos são os mais acometidos com 39.58% 
(n= 6.431) dos casos; quanto á escolaridade observa ? se maior prevalência naqueles de 5° a 8° série 
incompleta do ensino fundamental com 28.83% (n= 4.704) e a menor naqueles com ensino superior 
incompleto com 0.49% (n= 97). A forma clinica de maior notificação foi a Indeterminada acometendo 
27.35% dos indivíduos (n =5.400), seguida pela Tuberculóide com 22.01% (n= 4.345), Dimorfa com 
21.42% (n= 4.229) e Virchowiana com 16.65% (n= 3.283). Não se obteve classificação específica em 
12.54% dos casos. Em um estudo de GOMES et. al (2005) foram analisados 967 casos da doença e a 
forma mais prevalente foi a Dimorfa com 54.60% dos casos e a menor foi a indeterminada com 5.8% 
(n= 56). CONCLUSÃO A hanseníase é uma doença de grande prevalência no estado do Piauí, 
sendo importante que a população seja informada sobre os sinais e sintomas da doença a fim de 
facilitar o diagnóstico e tratamento. Apesar de ser uma doença que gera incapacidades funcionais aos 
indivíduos, ela pode ser prevenida e tratada de forma precoce evitando assim sequelas nas pessoas 
acometidas. 
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PERFIL DOS PORTADORES DE HANSENÍASE DE UM CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM FORTALEZA ? CE 
 
INTRODUÇÃO A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa que, quando não diagnosticada e 
tratada precocemente, traz seqüelas como deformidades e incapacidades físicas, para seus portadores. 
É considerada uma doença endêmica no Brasil, com grande importância para a Saúde Pública, estando 
associada a baixas condições socioeconômicas e culturais. MATERIAIS E MÉTODOS 
Objetivou-se neste estudo caracterizar os portadores de hanseníase diagnosticados em um Centro de 
Referência em Dermatologia em Fortaleza- Ceará, no ano 2010. Tratou-se de uma pesquisa descritiva, 
de natureza quantitativa. O estudo foi realizado em um Centro de Referência em Dermatologia que 
atende e acompanha pacientes em tratamento de hanseníase, nos meses de setembro e outubro de 
2011. A população do estudo foi de 607 prontuários de pacientes com hanseníase diagnosticados no 
Centro de Referência, no ano de 2010, e a amostra constou de 469 prontuários. Após coletados os 
dados, as informações foram organizadas em dois softwares, o SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) e Excel 2007, onde foram criadas tabelas, possibilitando uma visão ampla e global, 
dando-lhes determinação e fidedignidade aos números encontrados. Nas discussões e interpretações 
dos resultados foram utilizadas as literaturas consultadas e referenciadas nesse Estudo. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Dos 469 sujeitos estudados, 53.73% representaram o sexo 
masculino, e 46.27% o sexo feminino; a forma clínica predominante em ambos o sexo foi a Dimorfa, 
com 48.61%, seguida da Tuberculóide, com 27.71%, Virchowiana 14.94% e a Indeterminada 48.74%; 
a faixa etária entre 37 e 54 anos somou 31.98% dos casos, sendo a média de idade de 46 anos; a raça 
parda representou 72.07% dos sujeitos; a baixa escolaridade foi detectada em quase metade da amostra 
49.5%; 63.8% dos pacientes concentram uma renda familiar entre zero e dois salários mínimos; a 
predominância das ocupações foram 15.57% em serviços domésticos (dona de casa ou empregada 
doméstica), 5.12% na agricultura e 4.26% no comércio. A forma operacional prevalente em 63.7% dos 
casos foi a Multibacilar; a avaliação inicial do grau de incapacidade física detectou sujeitos com Grau 
0 (66.7%), Grau 1 (21.5%) e Grau 2 (11.8%). CONCLUSÃO Estes achados revelam que a 
hanseníase é uma doença tipicamente associada a condições de vida desfavoráveis, sendo o seu 
diagnóstico ainda tardio por falhas na assistência a saúde, especialmente na atenção básica, 
necessitando, portanto, de profissionais de saúde capacitados e ações políticas voltadas para o controle 
e erradicação dessa doença. 
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A INCIDÊNCIA DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, PI, NO 
PERÍODO DE 2009 A 2011 
 
INTRODUÇÃO A Tuberculose é uma antropozoonose infecto-contagiosa causada pela 
Mycobacterium tuberculosis, acometendo além do pulmão outras partes do corpo. É transmitida 
através de aerossóis e pequenas gotículas de saliva expelidas por um indivíduo contaminado. A 
infecção se inicia quando o bacilo atinge os alvéolos pulmonares, e o doente pode apresentar tosse 
seca contínua, com presença de pus e/ou sangue, febre e cansaço excessivo. Este trabalho tem como 
objetivo estabelecer o perfil epidemiológico dos indivíduos com tuberculose no município de 
Parnaíba, Piauí, a fim de tornar a população mais informada a respeito desta doença para que elas 
possam buscar medidas de controle e tratamento mais eficazes reduzindo assim o número de pessoas 
acometidas.MATERIAIS E MÉTODOS De acordo com os dados coletados na Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Parnaíba, foi feita a análise dos níveis de incidência, no período 
de 2009 a 2011, sua distribuição quanto à forma clínica, número de casos, óbitos, tratamento e 
abandono. RESULTADOS E DISCUSSÃO Com os dados obtidos verificou-se em um período de 
2009 a 2011 um total de 238 casos de tuberculose, sendo 86% do tipo pulmonar, 11% na forma 
extrapulmonar e 3% manifestaram ambas as formas da doença. Foi observado predomínio de 
tuberculose pulmonar, entretanto houve um aumento significativo da tuberculose extrapulmonar no 
ano de 2011 em relação aos anos anteriores. Dos casos apresentados 72% apresentaram cura, 18% 
correspondem à casos Ign/Branco, que tiveram um grande aumento no último ano e por outro lado a 
quantidade de pessoas que abandonaram o tratamento e sofreram óbito foram ambos de 5%. De acordo 
com as informações colhidas 88% são de casos novos, 6% apresentaram recidivas e outros 6% 
reingressaram após terem abandonado o tratamento. CONCLUSÃO Diante do exposto verifica-se a 
necessidade de se conhecer o perfil dos indivíduos acometidos pela tuberculose em Parnaíba, a fim de 
que possam ser elaboradas estratégias para a prevenção da doença. Por meio da informação, a 
população ficará ciente da importância da continuidade do tratamento para evitar recidivas, assim 
como a possibilidade da bactéria se tornar resistente ou mesmo uma maior propagação da doença. 
Portanto, a partir do conhecimento a população se torna instruída dos sintomas da doença, do contágio, 
da evolução e da possibilidade de cura, evidenciando-o como sendo uma ferramenta sucinta em termos 
de controle epidemiológico. 
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LEVANTAMENTO DO PERFIL EPIDEMIOLOGICO DO BAIRRO JOÃO XXIII EM 
PARNAÍBA ? PI NO ANO DE 2010 
 
INTRODUÇÃO A epidemiologia é considerada por muitos como a ciência básica da saúde coletiva, 
pois propicia a análise da ocorrência de doenças que podem ser adquiridas pela sociedade. Baseado na 
amplitude e diversidade que seus conhecimentos propiciam objetiva-se com este estudo, realizar o 
levantamento e caracterizar o perfil epidemiológico do bairro João XXIII, localizado na cidade de 
Parnaíba - PI. MATERIAIS E MÉTODOS O estudo é do tipo descritivo, quantitativo do tipo 
pesquisa indireta. Utilizou-se como fonte para coleta de dados, a ficha do Sistema de Informação de 
Atenção Básica (SIAB), contendo o cadastro do número de famílias residentes no referido bairro, 
durante o período de Agosto a Dezembro de 2010 contendo dados importantes sobre o perfil 
epidemiológico de toda comunidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO Observou-se que a 
população no bairro João XXIII é predominante do sexo feminino; que ainda encontra-se grande 
quantidade de lixo a céu aberto, mesmo possuindo sistema de coleta por carros adequados, em menor 
freqüência alguns moradores ainda utilizam-se das queimadas para se livrarem do lixo. Quanto ao 
abastecimento de água, predomina a rede pública com quase 99 % dos casos, possuindo diversos 
tratamentos, sendo a filtração o principal método, correspondo 79% dos achados, porém encontrou-se 
casos de consumo sem nenhum método de tratamento. As casas possuem construção diversificada, 
onde são encontradas casas com estruturas de tijolo, taipa e madeira. Quase toda população desfruta de 
energia elétrica, e os que não utilizam esse mecanismo, usam lamparinas ou velas. No referido bairro, 
foi encontrado casos de diabetes, hipertensão, tuberculose e hanseníase em números ainda 
significativos, sendo todos acompanhados pela estratégia saúde da família. CONCLUSÃO Conclui-
se que as condições sociais e econômicas da população residente neste ambiente enfrentam muitas 
dificuldades econômicas, sociais e ambientais. Espera-se que a partir desse estudo, as autoridades 
locais possam traçar metas para modificar o cenário existente e proporcionar uma melhora no perfil 
epidemiológico local dos residentes. 
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O NOVO CONTEXTO: IDOSOS INFECTADOS PELO HIV. REVISÃO    
BIBLIOGRÁFICA 

INTRODUÇÃO: Desde o descobrimento do HIV as taxas de indivíduos soropositivos vêm 
aumentando no mundo inteiro. No auge do descobrimento dessa doença emergente foram 
identificados grupos que possuíam maior risco de contaminação, mas atualmente os gestores 
de saúde pública repensam a cerca desse especifico grupos, pelo fato de ter ocorrido grandes 
mudanças dessa população soropositiva. Estima-se que o Brasil em 2025 será o sexto pais do 
mundo a abrigar um grande numero de idosos. Assim com a decrescente taxa de mortalidade 
e o aumento do envelhecimento populacional, as doenças que antes eram vistas somente na 
população jovem, como a AIDS, hoje são cada vez mais presentes no grupo de idosos. A 
população de idosos que antes negligenciadas pelas questões relacionadas ao HIV hoje são 
alvos de vários estudos que buscam desmitificar esse problema de saúde pública como 
somente de indivíduos sexualmente ativos, ou seja, da juventude. OBJETIVO: Descrever 
através da literatura cientifica os principais fatores relacionados à transmissão do HIV em 
idosos, assim como analisar as principais medidas de prevenções a cerca dessa agravo. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma Revisão bibliográfica, realizada no mês de maio de 
2012, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores: Idosos, HIV e Brasil. 
Os critérios de inclusão foram: idioma português, textos na íntegra, período e temática. 
Foram analisados os artigos publicados entre os anos de 2007 a 2011. Na busca 
encontraram-se 53 artigos, sendo que apenas 11 artigos enquadraram-se nos critérios prévios 
de inclusão. RESULTADOS: Foram utilizados artigos dos anos de 2007 a 2011, sendo que 
em 2009 foi o ano que mais houve publicação de artigos. Assim após a leitura minuciosa de 
todos os artigos foram agrupadas as temáticas em duas categorias para uma enfática análise, 
sendo elas: Os principais fatores relacionados á transmissão do HIV em idosos e as 
principais medidas de prevenções utilizadas para diminuir a transmissão do HIV em idosos. 
CONCLUSÃO: HIV na terceira idade se configuram principalmente pela elevada 
morbimortalidade e os impactos que ela causa nesse grupo que já enfrenta vários problemas 
de saúde. É bem enfatizado que um dos fatores mais envolvidos com o crescimento do 
número de idosos infectados pelo HIV é explicado pela cultura patriarca que permanece 
intrínseca no âmbito populacional brasileiro, resultando no tabu existente a cerca de questões 
sexuais que envolvem pessoas idosas. Por conseguinte, os profissionais de saúde não dão 
importância às queixas sexuais de pessoas idosos, e isso acarreta consequências que vão 
desde infecções por DST’s a prejuízos maiores para a saúde dos idosos como o HIV. Assim, 
novas questões devem ser enfatizadas, a fim de se prevenir novos agravos, como, fortalecer 
as abordagens da sexualidade na terceira idade, incentivando o sexo seguro e a transpor 
conhecimentos a cerca da prevenção dessa epidemia. 
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ANÁLISE DO APROVEITAMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE NOS GRUPOS DE 

IDOSOS. 
 
INTRODUÇÃO Garantir atenção integral à Saúde da população idosa, enfatizando o 
envelhecimento saudável e ativo e fortalecendo o protagonismo das pessoas idosas no Brasil. Esse é o 
principal objetivo da Política de Atenção Integral à Saúde do Idoso, estabelecida pela Portaria nº 
2.528, de 19 de outubro de 2006, que tem como diretrizes; a promoção do envelhecimento ativo e 
saudável, manutenção e reabilitação da capacidade funcional e o apoio ao desenvolvimento de 
cuidados informais. No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade na 
Constituição de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio das 
Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90). As políticas públicas de saúde têm o objetivo de 
assegurar atenção a toda população, por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
garantindo integralidade da atenção, indo ao encontro das diferentes realidades e necessidades de 
saúde da população e dos indivíduos. Promover o envelhecimento ativo e saudável significa prevenir a 
perda de capacidade funcional da população idosa através da preservação da sua independência física 
e psíquica, bem como garantir o acesso a instrumentos diagnósticos adequados, a medicação e a 
reabilitação funcional. MATERIAIS E MÉTODOS Foram pesquisados 5 grupos de idosos de 
diferentes postos de saúde do município de Sobral-CE, com o total de 109 idosos sendo; 102 mulheres 
e 7 homens, com idade a partir de 66 anos, destes, 5 sujeitos foram excluídos por se recusarem a 
responder ou por incapacidade de expressarem opiniões. O critério de avaliação foi feito por um 
questionário padronizado e testado, contendo 20 questões relevantes as atividades físicas e 
educacionais realizadas nos postos de saúdes, abordando aspectos físicos, sociais, psicológicos e 
ambientais. Este questionário abordava perguntas simples e objetivas. As informações foram obtidas 
por meio de entrevistas individuais e realizadas por um único pesquisador. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Com o intuito de analisar e avaliar o grau de importância do grupo de idosos em suas 
vidas. Foi aplicado o questionário, onde verificamos que 101 relatam uma melhora na vida social. 102 
dizem que obtiveram uma melhora na condição física. 98 falam que se sentem mais felizes depois que 
começaram as atividades nos grupos e 75 não se sentem satisfeitos com a estrutura física onde são 
realizadas as atividades. CONCLUSÃO Com este trabalho concluímos que as ações em saúde 
realizadas em grupo de idosos podem ser consideradas bastante positivas para a maioria dos sujeitos, 
já que muitos relatam uma melhora física e psicossocial, sendo que uma minoria apresentou-se 
satisfeita quanto à estrutura e local onde são realizadas as atividades de saúde coletiva. 
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ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE OSTEOARTROSE EM 
MORADORES DE TRÊS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE 
PARNAÍBA-PI. 
 
INTRODUÇÃO A fisioterapia atua no estudo, tratamento e prevenção das alterações existentes no 
corpo humano, entre elas a osteoartrose, que é uma patologia reumática cujas estruturas articulares 
sofrem processos degenerativos, tendo maior incidência em pessoas do sexo feminino com idade 
acima de 60 anos, sendo responsável por 65% das causas de incapacidades no Brasil. Os principais 
sintomas são dor musculoesquelética e rigidez articular, podendo apresentar formação de osteófitos, 
deformidades e posteriormente perda de função. Seu tratamento conta com a participação de uma 
equipe multidisciplinar onde as modalidades fisioterapêuticas terão como objetivo reduzir os sintomas 
da doença, recuperar a amplitude de movimento, prevenindo a instalação de deformidades, otimizando 
a biomecânica articular e proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes. O objetivo deste 
estudo foi analisar a incidência de casos de osteoartrose em moradores de três bairros do Município de 
Parnaíba-Piauí, abordando a importância de uma intervenção fisioterápica na melhora de seu quadro 
clínico, além da prevenção de complicações. MATERIAIS E MÉTODOS Este trabalho traz um 
levantamento sobre a incidência de pessoas diagnosticadas com osteoartrose nos bairros Mendonça 
Clarck, Do Carmo e São José do município de Parnaíba-PI. A pesquisa foi realizada através de um 
questionário composto por duas fichas, a primeira referente aos dados socioeconômicos e a segunda 
sobre doenças e agravos, aplicado no período de setembro de 2011 a fevereiro de 2012 em 706 
famílias. Este trabalho inclui uma revisão bibliográfica sobre as principais modalidades fisioterápicas 
para o tratamento da osteoartrose e como estas podem repercutir na qualidade de vida desses 
indivíduos. RESULTADOS E DISCUSSÃO Das 706 famílias visitadas, 185 pessoas relataram 
apresentar algum tipo de doença osteoarticular e destas 83 (44,86%) foram identificadas como 
osteoartrose. Devido o alto número desta patologia é importante realçar a necessidade de intervenções 
relacionadas à saúde pública. Dentre as quais está à fisioterapia que apresenta diversas alternativas 
para a sua realização, entre elas a crioterapia que apresenta efeitos analgésicos na fase de inflamação. 
A cinesioterapia utiliza exercícios passivos, ativos, ativo-resistivos, isométricos, isotônicos, 
isocinéticos e alongamentos que são fundamentais para nutrição articular e para a manutenção ou 
recuperação da amplitude articular. A eletrotermoterapia e a hidroterapia atuam como adjuvante no 
controle da dor e inflamação, tendo destaque a hidroterapia que maximiza os efeitos obtidos pela 
cinesioterapia. É primordial salientar que o tratamento deve ser individualizado e ajustado com a 
evolução do paciente. CONCLUSÃO A osteoartrose é uma doença que afeta grande parcela desta 
população, mostrando a importância de uma intervenção eficaz no tratamento de suas complicações. 
Para isso é necessário a atuação de uma equipe multidisciplinar, com ênfase na ação da fisioterapia e 
suas diversidades de intervenções. 
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ATENÇÃO PRÉ-HOSPITALAR: ANÁLISE DOS ATENDIMENTOS A QUEDAS 
REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DE 
SOBRAL, NO ANO DE 2012. 
 
INTRODUÇÃO Todas as pessoas sofrem quedas não intencionais em algum momento de sua vida. 
As quedas atingem qualquer sexo, idade, condição socioeconômica ou quaisquer outros atributos. 
Alguns têm mais probabilidades de sofrer uma queda, como crianças, idosos, trabalhadores e 
esportistas. Para a saúde pública , devido sua alta frequência, as quedas merecem destaque por 
configurarem entres as principais causas de morbimortalidade em todo o mundo. Estimativas dos 
Estados Unidos mostram que as quedas são a causa principal de lesões não fatais para crianças e 
adolescentes e que, anualmente, 1,7 milhão de idosos com 65 anos ou mais são atendidos em serviço 
de emergência naquele país. No Brasil, as quedas têm impacto no perfil da mortalidade da população, 
porém tem maior relevância ainda na morbidade , de acordo com as fontes oficiais de informação de 
saúde. As quedas respondem por 20% a 30% dos ferimentos leves, e são causa subjacente de 10% a 
15% de todas as consultas aos serviços de emergência. As principais causas de todas as admissões ao 
hospital relacionadas a quedas são: fratura do quadril, lesões traumáticas do cérebro e ferimentos dos 
membros superiores. O objetivo desse estudo é analisar a frequência dos atendimentos a quedas pelo 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Sobral (SAMU-Sobral) e confrontar esses dados às 
estatísticas emitidas pelos serviços de saúde, traçando assim o perfil desses atendimentos. 
MATERIAIS E MÉTODOS Foi feito um estudo de caráter retrospectivo e quantitativo através do 
banco de dados colhidos pelo centro de regulação médica e protocolos preenchidos pelos profissionais 
do SAMU-Sobral, no período de janeiro a abril de 2012. RESULTADOS E DISCUSSÃO Dos 
atendimentos analisados 56,8% correspondem a faixa etária entre 21 e 50 anos e 21,5% a indivíduos 
com 51 anos ou mais. O gênero mais atingido foi o masculino representando 68,6%. Entre as 
principais causas das quedas estão as quedas de moto (50%) e quedas da própria altura (29,9%). As 
principais lesões foram as de membros inferiores (104), membros superiores (96) e cabeça (84). Os 
principais procedimentos realizados foram oximetria (215), imobilização com colar cervical (101), 
imobilização de membros (76), curativo simples (39) e curativo acolchoado (25). A Santa Casa de 
Misericórdia de Sobral, principal centro de atendimento de alta complexidade da região, foi 
responsável por 72,9% dos destinos após a remoção do paciente do local do acidente. Apenas 0,6% 
dos atendimentos resultaram em óbito.CONCLUSÃO Tendo em vista a alta prevalência de quedas 
de moto destaca-se a importância das campanhas de prevenção no sentido de conscientizar a 
população acerca do uso dos equipamentos de segurança bem como alertar sobre os riscos decorrentes 
das quedas. Além disso, os resultados obtidos diferem dos estudos já realizados, nos quais as quedas 
de crianças e idosos são as mais prevalentes. 
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COMPARAÇÃO DOS INDICADORES DE OBESIDADE EM IDOSOS APÓS UM 
ANO DE INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 
 
INTRODUÇÃO A obesidade apresenta alta prevalência, comumente está associada à dislipidemia, 
diabetes e hipertensão arterial (HA), condições que facilitam a ocorrência de eventos cardiovasculares, 
sendo por tanto considerada um relevante agravo à saúde pública. A prática regular de atividade física 
é uma medida eficaz contemplada na política nacional de promoção à saúde resultando na melhora nos 
níveis antropométricos, na prevenção e controle de doenças crônico degenerativas. Objetivou-se 
comparar os indicadores de obesidade em idosos após um ano de intervenção fisioterapêutica. 
MATERIAIS E MÉTODOS Estudo com abordagem quantitativa descritiva do tipo exploratório, 
realizado com uma população de idosos atendidos na Fundação Raul Furtado Bacellar na cidade de 
Parnaíba-PI, sendo aceito pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí (CAAE: 
0300.0.450.000-11). A coleta de dados foi realizada após os participantes assinarem o termo de 
consentimento livre e esclarecido através de entrevista e exame físico, onde foram mensurados Índice 
de Massa Corporal (IMC), razão cintura/quadril (RCQ), razão cintura/estatura (RCE) e perímetro da 
cintura (PC), a avaliação inicial se deu em maio de 2011, e após um ano de intervenção 
fisioterapêutica semanal com treino de equilíbrio, flexibilidade e ações educativas em saúde, foi 
realizada a reavaliação final em maio de 2012. A amostra randomizada foi constituída por 21 idosos 
apresentando como critérios de inclusão: idade acima de 60 anos, assiduidade de 75 %; sendo 
excluídos: indivíduos com déficit cognitivo ou com incapacidade física severa. A análise dos dados foi 
realizada por meio do teste T student não-pareado, apresentando significância de p < 0,05. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO A reavaliação apresentou valores menores que a avaliação, 
sendo estatisticamente significante em RCQ (p ? 0,05). De acordo com a avaliação inicial, 
considerando a variável RCQ, 95,2% (n=20) dos idosos apresentavam 
riscos para doenças cardiovasculares (RDC). Houve redução desta porcentagem na reavaliação, com o 
RDC presente em 81% (n=17) dos participantes. Ao analisarmos os valores encontrados de RCE, antes 
e após a intervenção, 100% dos indivíduos apresentaram RDC. Em relação ao IMC, houve um discreto 
aumento da quantidade de pessoas com RDC, de 23,8% (n=5) para 28,5% (n=6) ao se comparar 
avaliação e reavaliação, respectivamente. Ao envelhecer ocorrem várias alterações no organismo, 
destacando-se o aumento da gordura corporal, no entanto notou-se um decréscimo. CONCLUSÃO 
A redução que ocorreu após a assistência fisioterapêutica revela a melhor da maioria dos indicadores 
referidos, havendo importante contribuição das práticas de fisioterapia na melhoria da funcionalidade 
do idoso. Visto a sua maior vulnerabilidade às doenças cardiovasculares, se faz necessário um olhar 
multiprofissional especializado no controle de comorbidades como a obesidade. 
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MORTALIDADE NO TRÂNSITO: A VLOLÊNCIA NOSSA DE CADA DIA 
 
INTRODUÇÃO Os acidentes de trânsito constituem importante problema mundial tomando 
proporções maiores em contextos sociais desfavoráveis. As populações mais expostas são as que 
fazem uso de bicicletas, de motos e realizam trajetos a pé. Segundo Rodrigues (2006), a estimativa da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que a violência no trânsito faça 1,2 milhão de vítimas por 
ano no mundo, sendo um dos principais problemas de saúde pública. Os acidentes de trânsito podem 
passar da 11ª para a terceira posição no ranking das causas de mortalidade em todo o mundo em 2020, 
se os países não priorizarem medidas preventivas para conter a violência nas ruas e estradas. A taxa 
brasileira é de 19 mortes para cada 100 mil habitantes, enquanto países com legislação mais rigorosa, 
como a Austrália, apresentam taxa de sete para cada 100 mil. Campo Grande é a segunda capital com 
trânsito mais violento no Brasil e os gestores municipais, representados pelo prefeito do município de 
Campo Grande, assumem que a questão do trânsito é prioritária para a atual administração. O tema foi 
priorizado em edital do Ministério da Saúde em parceria com o governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul. O ponto de partida para o início do programa que tem por objetivo as questões da mobilidade e 
segurança no trânsito é a caracterização dos acidentes de trânsito, que se constitui em objeto da 
presente pesquisa. A pesquisa teve por objetivo proceder à caracterização epidemiológica de acidentes 
de transito em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. MATERIAIS E MÉTODOS Foi realizada 
pesquisa utilizando os boletins de ocorrência como fonte básica dos dados, sistematizados no 
Departamento Estadual de Transito. Foi considerado o período de 2006-2010 e priorizadas as variáveis 
sexo, tipo de acidente e tipificação das vítimas e veículos. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Resultados ? os resultados mostram que ocorreram 46077 acidentes, com média de 29,8 acidentes/dia, 
sendo que em consequência ocorreram 973 óbitos, com 2,66 óbitos por dia e 0,91 no local do acidente. 
Do total de vítimas, 43% são motociclistas, 23% pedestres, 14% passageiros, 11% condutores e 8% 
ciclistas, sendo que os mais vulneráveis totalizam 74% das vítimas fatais e os homens são os mais 
vitimados (80%). A taxa de mortalidade específica é de 29,8/100.000 e a letalidade é de 1 morte para 
cada 47 acidentes. O excesso de velocidade, o desrespeito à sinalização horizontal e vertical, o 
aumento da frota de motocicletas, o grande contingente de condutores não habilitados e uso de álcool 
por parte de motoristas constituem uma combinação que tornam a violência no trânsito uma questão 
de saúde pública e de respeito à cidadania que merecem intervenções urgentes. CONCLUSÃO Os 
acidentes de trânsito são totalmente evitáveis, desde que seja considerada a adequação da engenharia, 
da fiscalização e da educação. Ações direcionadas a estas três dimensões são fundamentais para que 
seja possível a melhoria da mobilidade e segurança no trânsito. 
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE MAMA NO ESTADO DO PIAUÍ 2005-2010 
 
INTRODUÇÃO No campo da saúde pública, o câncer de mama emerge como uma doença de 
importância cada vez maior em todas as partes do mundo. Isso ocorre, principalmente, devido à sua 
frequência elevada e à dimensão do problema. No Brasil, o câncer de mama é a primeira causa de 
óbito por câncer entre mulheres e vem aumentando a incidência de casos na população masculina de 
1% para 2 % ao ano.Objetivou-se analisar a mortalidade por câncer de mama em homens e mulheres, 
no período de 2005 a 2010, no estado do Piauí MATERIAIS E MÉTODOS Estudo ecológico, 
descritivo, retrospectivo-transversal, de caráter documental e natureza quantitativa. Foram utilizados 
dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) referentes aos anos de 2005 a 2010, do estado 
do Piauí, disponibilizados online pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A 
amostra foi composta por todos os registros (679) de mortalidade no período considerado. As variáveis 
analisadas foram: faixa etária, cor/raça, escolaridade e estado civil e microrregião. Os dados foram 
tabulados no software TabWin versão 3.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO Constatou-se, uma 
elevação continua,passando de 12,9% em 2005, atingindo no ano de 2010 maior índice, com 19,4% 
dos óbitos. O gênero mais acometido foi o sexo feminino, com 12,9% mortes em 2005, elevação para 
15% em 2008, mantendo-se constante em 2009, elevando-se para 19,1% em 2010. A cor parda foi a 
mais acometida, com 5,5% pessoas em 2005, elevação para 9,1% em 2007, 11,1% em 2009, 
mantendo-se constante em 2010. A faixa etária mais acometida foi de 50 a 59 anos, com 3% em 2005, 
elevação para 5,7% em 2009, e uma breve queda em 2010 para 5,4%. Quanto ao estado civil, ocorreu 
mais em pessoas casadas, com 7,9% em 2005, elevação continua, chegando em 2008 a 10,4%, e queda 
em 2009 e 2010 em relação a 2008 para 8,6% e 9,5% respectivamente. Em relação à escolaridade, 
constatou-se um maior índice 23,5% classificado com ignorado. Quanto à microrregião com maior 
acometimento, Teresina ocupa o primeiro lugar, com 45,5% de todos os casos dos anos analisados. 
CONCLUSÃO Conclui-se que o câncer de mama assume uma taxa de mortalidade continua, 
ganhando maior incidência entre pessoas com grau de estudo menor. A posição ocupada por Teresina 
no número de óbitos está associada aos serviços de tratamento em oncologia existentes no município. 
Ressalta-se limitações no estudo, pois encontramos grande proporção de dados ignorados no sistema 
como no caso da escolaridade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

174 

AUTORES: MARCIA BRAZ ROSSETTI, PUCMINAS 
ANNE MARIELLE GIRODO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BH/MG 
CASSIUS CATAO GOMES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BH/MG 
GABRIELLA APARECIDA MOREIRA DINIZ, PUCMINAS 
JESSICA JUNIA APARECIDA CARDOSO, PUCMINAS 
JESSICA OLIVEIRA BARROS, PUCMINAS 

 
NÍVEL DE PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E NÚMERO DE HORAS 
ASSENTADO SE RELACIONAM COM OCORRÊNCIA DE COMORBIDADES NA 
POPULAÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO NOROESTE DE BELO HORIZONTE 
 
INTRODUÇÃO A prática de atividade física pode ser considerada um grande investimento para a 
promoção da saúde, sendo de fácil acesso a todos. Infelizmente, apesar do investimento público em 
Academias da Cidade, o sedentarismo da população tende a aumentar devido ao elevado número de 
horas na posição sentada frente ao uso de novas tecnologias. Para avaliar este aspecto pode-se usar o 
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), instrumento com versões longa ou curta, 
sendo de baixo custo e fácil aplicação, classificando indivíduos como sedentários, insuficientemente 
ativos, ativos ou muito ativos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o nível de atividade física e o 
número de horas gastas na posição assentada, relacionando estes aspectos com comorbidades 
presentes na população do Distrito Sanitário Noroeste de Belo Horizonte, Minas Gerais. 
MATERIAIS E MÉTODOS Estudo descritivo, transversal e com amostra de 494 indivíduos 
selecionados aleatoriamente, a partir do banco de dados municipais, sendo todos moradores da Região 
Noroeste da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nos logradouros sorteados, a visita domiciliar 
foi agendada para aplicação de questionários para obtenção de informações como: saúde geral, 
presença de comorbidades, hábitos de vida relacionados a dieta, sono, medicações em uso, além do 
IPAQ, versão curta. RESULTADOS E DISCUSSÃO Resultados parciais mostraram que os 
indivíduos ativos permanecem menos tempo assentados. Porém, a maioria dos entrevistados foram 
classificados como sedentários, passando de duas a treze horas assentados durante um dia da semana. 
Este comportamento inativo se relacionou com a ocorrência de doenças crônico-degenerativas. 
CONCLUSÃO Evidências provindas deste estudo indicam que o sedentarismo se encontra muito 
presente na dia-a-dia da população de Belo Horizonte. Esta observação demanda ações imediatas para 
erradicação de comportamentos de risco, que indiscutivelmente se relacionam a comorbidades 
cardiovasculare e metabólicas e outras doenças e agravos não transmissíveis, visando diminuir o ônus 
sobre os cofres públicos e melhorar a qualidade de vida da população. 
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A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA COMUNITÁRIA NA SAÚDE DA MULHER: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO Atualmente no Brasil, as mulheres representam-se maior parcela da população 
(50,77%) e são as principais usuárias dos serviços públicos de saúde. Ressalta-se que sua presença nos 
serviços de saúde envolve não só seu próprio cuidado com saúde, mas com familiares acompanhando 
crianças, vizinhos, esposos, pessoas com deficiência, idosas e outros. As mulheres vivem mais que os 
homens, entretanto adoecem mais que este gênero. Observam-se problemas de saúde agravados pela 
discriminação nas relações de trabalho e sobrecarga com atividades domesticas (BRASIL, 2004). 
Neste sentido, a equipe de residentes de fisioterapia propôs organizar grupos de mulheres visando 
atuar na promoção à saúde da mulher e prevenção precoce das doenças através do empoderamento das 
mesmas e atividade física. Este trabalho teve como objetivo relatar atuação da fisioterapia comunitária 
na saúde da mulher vivenciada pela Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, 
Teresina ? PI. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um relato de experiência da categoria de 
fisioterapia da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da Universidade 
Estadual do Piauí (UESPI), Teresina-PI, no período de 2011 a 2012. Foram traçadas estratégias de 
atenção à saúde da mulher com enfoque em gestantes, mulheres na menopausa, mulheres com doenças 
crônicas como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus e idosas nos territórios Vila 
Bandeirantes e Satélite. As intervenções foram pactuadas com as equipes de saúde da família (EqSF) e 
o convite a comunidade foi feita por meio dos agentes de saúde da família. As atividades coletivas 
foram realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em equipamentos sociais das comunidades 
assistidas garantindo a acessibilidade a todas. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram 
estruturados cinco grupos com enfoques distintos. Observaram-se dificuldades na manutenção dos 
grupos devido à sobrecarga de responsabilidade das mulheres. Destaca-se a atuação do agente 
comunitário de saúde na manutenção dos grupos com o convite frequente a comunidade. Destaca-se o 
papel da mulher como multiplicadora do conhecimento na família proporcionando mudanças no estilo 
de vida na comunidade. A integralidade na atenção saúde da mulher se dá por meio de práticas que 
garantam o acesso das mulheres a ações resolutivas de acordo com as especificidades do ciclo de vida 
feminino e do contexto em que as necessidades são geradas. As ações são permitidas pela criação de 
vinculo com escuta sensível de suas demandas, valorizando-se a influência das relações de gênero, 
raça/cor, classe e geração no processo de saúde e doença (COELHO et al, 2009). CONCLUSÃO Os 
grupos possibilitaram um empoderamento e adesão a estilo de vida mais saudáveis das mulheres 
participantes. O fisioterapeuta quando inserido na atenção primária, pode atuar nas ações de promoção 
da saúde, educação em saúde e prevenção de doenças e agravos. A Residência Multiprofissional em 
Saúde da Família e Comunidade enquanto promotora de estilos de vida saudáveis acredita que através 
do estabelecimento de uma relação dialógica e prática de exercícios físicos com as mulheres possa 
minimizar os agravos que afetam esse segmento da população. 
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A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 
 
INTRODUÇÃO Fisioterapia é uma ciência da Saúde que estuda, previne e trata os distúrbios 
cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações 
genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. O Programa de Saúde da Família - PSF - foi 
concebido pelo Ministério da Saúde em 1994, com o objetivo de proceder uma reorientação do 
modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, 
recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta 
comunidade. Dentre os princípios elencados por essa Estratégia de Saúde alguns deles contradizem a 
situação atual em vários municípios brasileiros como: atendimento integral e multiprofissional. 
Objetiva-se com esse trabalho, mostrar a necessidade da inserção do fisioterapeuta na saúde pública, 
em especial ao Programa Saúde da Família (PSF) com o intuito de revelar a importância das ações 
fisioterapêuticas voltadas à atenção básica de saúde. MATERIAIS E MÉTODOS Foi realizada 
pesquisa bibliográfica no portal da Biblioteca Virtual (Bireme), de 2008 a 2011, a estratégia adotada 
foi o cruzamento dos seguintes descritores: Programa Saúde da Família- PSF, Atenção Básica, Saúde 
Coletiva, Fisioterapeuta, dos 23 trabalhos localizados, 06 foram excluídos por não estarem 
disponíveis. RESULTADOS E DISCUSSÃO Diversos são os autores que defendem a inserção do 
profissional da fisioterapia em programas de atenção básica, como o Programa Saúde da Família- PSF. 
Verifica-se que a atuação dos fisioterapeutas deve voltar-se à comunidade de forma preventiva, em 
que seu trabalho ganha resolutividade e efetividade, oferecendo ações de baixo custo, criando vínculo 
com a comunidade, valorizando a profissão e garantindo o reconhecimento de sua profissão por todos 
são assistidos, tendo em vista a integralidade e o caráter multidisciplinar da atenção como propõe o 
Programa Saúde da Família. CONCLUSÃO Portanto, nota-se a importância da inclusão desse 
profissional da saúde em programas de atenção básica, pois as ações fisioterápicas não se restringem 
apenas à parte de reabilitação, incluem também ações de promoção à saúde e preventivas contras 
inúmeras doenças, valendo ressaltar que essa inserção deve ser feita de maneira planejada, para que o 
fisioterapeuta tenha condições de exercer seu papel na saúde de maneira adequada e completa. 
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A ATIVIDADE FÍSICA TERAPÊUTICA COMO AÇÃO PREVENTIVA DE QUEDAS 
EM IDOSOS 
 
INTRODUÇÃO O envelhecimento é um processo natural da vida que envolve inúmeras alterações 
sendo elas funcionais, físicas e fisiológicas. Estudos revelam que a população idosa vem crescendo 
nos últimos anos e com isto trazendo um grande desafio aos órgãos responsáveis pela saúde publica. 
Os acidentes ocorridos nesta faixa da população, em especial as quedas, geram grandes preocupações, 
principalmente no aspecto financeiro, visto que o tratamento apresenta custos elevados. Tendo isso 
como base, a atividade física terapêutica revela-se como uma boa estratégia de prevenção dos altos 
índices de quedas e fraturas em idosos. O presente estudo objetiva mostrar a relevância da atividade 
física na prevenção de quedas e verificar os benefícios desta em comparação aos idosos sedentários. 
MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo de pesquisa em 15 (quinze) artigos, onde 13 
(treze) foram selecionados, no período de 1999 a 2012, em periódicos indexados nas bases de dados 
Scielo, Lilacs e Pubmed.RESULTADOS E DISCUSSÃO Através da revisão dos artigos, 
observou-se que a atividade física vem a diminuir os riscos de quedas, pois tende a prevenir o 
aparecimento da sarcopenia (diminuição de massa muscular) e osteopenia (diminuição da massa 
óssea), além de proporcionar um melhor equilíbrio, força, coordenação e execução de atividades de 
vida diária (AVD?s). Analisou-se também que os idosos que praticam a atividade física terapêutica 
sentem-se mais seguros em relação ao medo de cair, diminuem a propensão da reincidência das quedas 
e apresentam uma maior independência com relação aos idosos sedentários, e ainda, diminui a 
possibilidade de déficits funcionais pós quedas. CONCLUSÃO A atividade física terapêutica tem 
como um de seus objetivos a prevenção de quedas em pacientes idosos, oferecendo maior confiança, 
independência e melhora do aspecto físico, social e mental. Auxilia assim os órgãos responsáveis pela 
saúde publica na elaboração e execução de ações preventivas, dando aos idosos uma melhor qualidade 
de vida e, consequentemente, reduzindo os gastos no tratamento de possíveis quedas e fraturas. 
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PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS NO 
DOMICÍLIO 
 
INTRODUÇÃO Envelhecer é um processo dinâmico, progressivo e inevitável, pois há mudanças 
morfológicas, bioquímicas, funcionais e psicológicas irreversíveis. A saúde do idoso há pouco tempo 
não fazia parte das prioridades sanitárias da maioria dos países, principalmente os países em 
desenvolvimento. No entanto, essa realidade vem mudando 
devido ao aumento da população idosa mundial. No Brasil, o número de pessoas com 60 anos ou mais 
passou de cerca de 1.000.000 em 1980 para mais de 3.000.000 em 2008. A instabilidade e quedas 
podem ser marcadores de má saúde geral ou de um declínio da função. O cuidador, geralmente 
familiar, tem papel importante para a saúde do idoso, principalmente no auxílio contra as quedas 
frequentes, em razão de estar continuamente ao lado dele. O objetivo do estudo foi conhecer a 
participação da família na prevenção das quedas em idosos em uma comunidade no município de 
Balsas-MA. MATERIAIS E MÉTODOS Optou-se pelo estudo exploratório-descritivo, com 
abordagem qualitativa. A pesquisa se preocupou em compreender e explicar a dinâmica das relações 
sociais e trabalhar com vivência, experiência, cotidianidade, e com a compreensão das estruturas e 
instituições como resultados de uma ação humana objetivada. A coleta de dados ocorreu no mês de 
fevereiro de 2010, através de visita domiciliar, entrevista e observação. Os dados foram analisados 
através da análise de conteúdo. RESULTADOS E DISCUSSÃO Seis famílias que convivem com 
idosos acima de 65 anos fizeram parte deste estudo. No total, foram 6 (seis) cuidadores, todos do sexo 
feminino, entre 35 e 67 anos, filhas dos idosos em questão. Foi possível perceber que os cuidadores 
familiares contribuem de alguma forma para a prevenção da queda em idosos, embora não apresentem 
conhecimento algum sobre as medidas adequadas. Observou-se a existência de diversos fatores de 
risco nos domicílios, como degraus, batentes, piso liso, além de outros. Além disso, os relatos 
mostraram que a presença de pessoas na casa, morando com o idoso, não garante a prevenção da 
queda, visto que no geral na casa moravam, em média 3 pessoas.Verificou-se que, embora seja uma 
tarefa desgastante e que gera bastante estresse, o cuidar representou também sentimentos de amor, 
compromisso, compaixão e companheirismo, entre idoso e cuidador. CONCLUSÃO O estudo 
aponta a semelhança do que vem sendo sistematicamente revisto na literatura, o fato de que as ações 
voltadas para diminuir o risco de quedas necessitam de uma abordagem multidimensional, a qual é 
possível por meio da ação integrada e especializada de uma equipe. Uma forma de prevenir a queda 
em idosos é a realização de visitas domiciliares, já abordada pela Política Nacional de Saúde do idoso. 
Torna-se necessário o reforço dessa ação, além de ressaltar a importância do autocuidado e da 
participação dos cuidadores na prevenção. A oferta de cursos, capacitação, para habilitar os cuidadores 
apresenta uma estratégia consideravelmente possível e eficaz. 
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PERCEPÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL: UMA 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
INTRODUÇÃO A gravidez é um período especial na vida da mulher, pois é um momento no qual 
ocorrem alterações que envolvem todos os sistemas orgânicos. O enfermeiro, como profissional da 
equipe de saúde, assiste diretamente a mulher durante todo o seu ciclo gravídico-puerperal, sendo 
responsável pela promoção da saúde materno-fetal e pela redução da morbimortalidade nessa 
população. Assim esse estudo tem por objetivo identificar as produções científicas brasileiras que 
tratam da avaliação da assistência de enfermagem no pré-natal. MATERIAIS E MÉTODOS 
Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados LILACS, BDENF e SciELO, 
durante o período de maio de 2012. Foram utilizados como descritores ?assistência de enfermagem? e 
?cuidado pré-natal?. Foram encontradas 418 publicações. Destas, foram selecionados para revisão as 
publicadas em língua portuguesa (173) e as que disponibilizavam o texto na íntegra eletronicamente 
(61). Foram excluídas as que não estavam disponíveis para leitura, as que eram repetidas e as que não 
se enquadravam com o objetivo da pesquisa, assim, a amostra foi composta por seis publicações. Os 
dados foram condensados em três categorias: ano e periódico de publicação, metodologia utilizada 
para avaliação da assistência de enfermagem no pré-natal, e resultados da avaliação. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO De acordo com o ano de publicação, um foi publicado em 2007, 
dois em 2008, dois em 2010 e um em 2011. No que se refere ao periódico de publicação, dois foram 
publicados na Revista Escola de Enfermagem USP, um na Revista Rene, um na Revista Ciência e 
Saúde Coletiva, um na Revista Escola Anna Nery, e um na Revista Latino-Americana de 
Enfermagem. Quanto ao instrumento utilizado pelos autores para avaliação da assistência pré-natal, 
dois estudos utilizaram entrevistas com enfermeiras, dois utilizaram formulários, um estudo utilizou 
entrevistas com puérperas, e um utilizou os prontuários das gestantes. Com relação à categoria 
resultado da avaliação, todos os seis estudos relataram a importância da melhoria na qualidade da 
assistência de enfermagem ao pré-natal. CONCLUSÃO A partir da análise das publicações foi 
possível observar que a assistência de enfermagem no pré-natal ainda tem que melhorar muito e isso 
só vai ser alcançado quando houver investimentos na capacitação dos profissionais, na compra de 
material necessário para assistência e nomeação de gestores capacitados para organizar o serviço 
conforme a necessidade da população. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES NEUROPEDIÁTRICOS 
ATENDIDOS NA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO A formação acadêmica em Fisioterapia propõe ofertar a vivência prática por meio 
de estágios supervisionados, fornecendo serviços de saúde no âmbito da reabilitação e prevenção de 
doenças traumato-ortopédicas, reumatológicas, cardiorrespiratórias, neurológicas e gineco-obstétricas, 
além de atuar em terapia intensiva, 
enfermarias e comunidade. O presente estudo teve por objetivo avaliar o perfil epidemiológico dos 
pacientes neuropediátricos atendidos na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Federal do 
Piauí (UFPI). MATERIAIS E MÉTODOS Estudo de caráter documental e abordagem 
quantitativa, realizado através da análise de prontuários dos pacientes neuropediátricos nos períodos 
de agosto de 2010 a maio de 2012. Participaram do estudo 62 pacientes, onde 1 foi excluído por não 
apresentar informações necessárias, restando 61 dos quais foram coletados: idade, sexo, procedência, 
diagnóstico clínico e fisioterápico, período de avaliação, tratamento e desfecho. Os dados foram 
armazenados no programa Microsoft Excel 2010 e posteriormente analisados através de tabelas e 
gráficos para uma melhor visualização da problemática abordada. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Foi observado que a maioria, ou seja, 37,70% (n=23) estava na faixa etária de 1 a 3 
anos, entre 4 a 6 anos 31,31% (n=13), entre 7 e 10 anos 18.03% (n=11) e menores que 1 ano 16,39% 
(n=10). Dos 61 pacientes, 62,29% (n=38) são do sexo masculino. Quanto à procedência, 93,44% 
(n=57) são da cidade de Parnaíba, os outros 6,55% (n=4) residem em municípios vizinhos. O 
diagnóstico clínico mais frequente foi Encefalopatia Crônica Infantil(ECI), com 27,86% (n=17), 
pacientes sem diagnóstico 21,31% (n=13), Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor (ADNPM) 
com 11,47% (n=7), síndrome de West 6,55% (n=4) e pé torto congênito 6,55% (n=4). Em relação ao 
diagnóstico Fisioterápico, 22,95% dos pacientes (n=14) apresentaram ADNPM, 18,03% (n=11) 
tetraparesia espástica, 16,39% (n=10) diparesia espástica, 16,39% (n=10) não apresentaram 
diagnóstico Fisioterapêutico e 6,55% (n=4) tetraparesia atetóide. A maioria das avaliações, ou seja, 
32,78% (n=20) foi realizada no segundo semestre de 2010. No primeiro semestre de 2011 o número de 
altas correspondeu a 21,31% (n=13), sendo que 18 pacientes continuam o tratamento. Este estudo 
confirma resultados encontrados na literatura. A faixa etária mais acometida se está entre 3 a 8 anos. 
Isso mostra que pode haver uma deficiência na procura por serviços de saúde especializados. O 
tratamento para doenças que acometem o sistema nervoso se mostra mais eficaz quando realizado 
precocemente, com ganhos mínimos quando os atrasos já estão instaladados. CONCLUSÃO Diante 
do exposto, observa-se a necessidade de maior esclarecimento da população, através de programas e 
politicas de saúde publica, sobre a detecção precoce de alterações neurológicas no 1° ano de vida, a 
fim de evitar possíveis complicações e agilizar o encaminhamento dessas para clínicas de reabilitação 
pediátrica, viabilizando assim o melhor prognóstico e qualidade da assistência. 
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PERFIL MATERNO-INFANTIL EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA DE TIMON - 
MA 
 
INTRODUÇÃOA assistência materno-gestacional é um direito assegurado a toda mulher  gestante 
desde o início da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a 
garantia do bem-estar materno e neonatal.O presente estudo teve como objetivo traçar o perfil 
materno-infantil em uma maternidade pública da cidade de Timon ? MA. MATERIAIS E 
MÉTODOS Trata-se de um estudo descritivo e abordagem quantitativa, realizado na maternidade 
N.S da Conceição. A coleta de dados foi obtida através da investigação de prontuários médicos 
durante o mês de maio e abril, e à aplicação de uma ficha contendo as variáveis: sexo, idade materna, 
renda, co-morbidades e consultas pré-natal. Foram inseridos na pesquisa todos os indivíduos nascidos 
no mês de maio e que possuíam registro em prontuário médico. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A população foi composta de 50 puérperas, sendo 17 provenientes do interior. Do total, 64% 
situavam-se entre 20 a 35 anos e 36% entre 15 a 19 anos; 64% eram multíparas, 56% possuíam renda 
menor que um salário mínimo, 30% recebiam até 02 salários mínimos e 14% ganhavam de 02 até 05 
salários mínimos, 38% tinham fatores de risco associados e 26% fizeram menos que 07 pré-natais. 
Quanto ao tipo de parto 42% tiveram parto cesáreo, 28% eram prematuros, 44% nasceram com baixo 
peso, 46% tiveram intercorrência durante o parto. CONCLUSÃO A partir dos dados obtidos e 
analisados desse estudo, conclui-se que, a população materna abordada possui algumas características 
que denotam risco gestacional, tanto para nível materno como para neonatal, demonstrados nos altos 
valores de nascimentos por cesarianas, baixo peso ao nascer, fatores de risco associados e 
intercorrências durante o parto. Faz-se necessário, portanto, uma maior atenção à assistência da 
referida população pelo cumprimento da Política Nacional de segurança materno-infantil em todo o 
território brasileiro. 
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PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA PELA POPULAÇÃO DE TERESINA - PI, 
BASEADA NOS DADOS DO VIGITEL DE 2009 E 2010. 
 
INTRODUÇÃO A atividade física regular e frequente faz parte do conjunto de práticas 
consideradas determinantes na prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). O 
Ministério da Saúde monitora anualmente, nas capitais, os principais determinantes das DCNTs no 
Brasil, através do sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (VIGITEL), contribuindo para formular políticas públicas fundadas nos 
princípios da promoção da saúde. Este estudo objetivou descrever os aspectos relacionados à prática 
de atividade física pela população de Teresina - PI, baseados nos dados do VIGITEL de 2009 e 2010. 
MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo descritivo de análise dos dados coletados pelo 
VIGITEL 2009 e 2010, pesquisa anual por inquérito telefônico, realizada pelo Ministério da Saúde, 
para vigilância de fatores de risco e proteção para DCNTs. Participaram do inquérito pessoas com 18 
ou mais anos de idade, de ambos os sexos, das capitais dos 26 Estados brasileiros e do Distrito 
Federal. Este trabalho descreve resultados para Teresina sobre os indicadores frequências da prática de 
atividade física no tempo livre (lazer), da prática de atividade física suficiente no tempo livre (lazer) e 
ou no deslocamento e da condição de inatividade física. Para a seleção da população participante foi 
realizado sorteio das linhas telefônicas ativas. Em Teresina, o VIGITEL entrevistou, em 2009, 2.011 
pessoas, sendo 752 homens e 1.259 mulheres e, em 2010, realizou 2.010 entrevistas, sendo 767 
homens e 1.243 mulheres. RESULTADOS E DISCUSSÃO Verificou-se que, em 2009, 16,8% 
dos entrevistados praticavam atividade física no tempo livre (lazer), sendo a maior frequência no sexo 
masculino (19,6%); 32,9% praticavam atividade física no tempo livre (lazer) e ou no deslocamento, 
com mais frequência entre os homens (36,6%); e 16,7% estavam na condição de fisicamente inativos, 
sendo mais frequente entre as mulheres (17,5%). Para 2010, 13% dos entrevistados praticavam 
atividade física no tempo livre (lazer), sendo a maior frequência no sexo masculino (14,6%); 29,2% 
praticavam atividade física no tempo livre (lazer) e ou no deslocamento, com mais frequência entre 
homens (35,7%); e 18,4% estavam inativos fisicamente, sendo mais frequente entre os homens 
(19,4%). CONCLUSÃO Conclui-se que o VIGITEL favorece o monitoramento da população adulta 
para os fatores de risco e proteção para DCNTs, subsidiando políticas públicas que promovem a 
melhoria da qualidade de vida da população, no sentido de estimular a participação das pessoas em 
ações de promoção da saúde, visando à adoção de um estilo de vida . 
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PROTÓTIPO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA: UM ESTUDO DE CASO 
 
INTRODUÇÃO Apesar do grande avanço na rede de urgência e emergência desenvolvida no 
Brasil, o Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU), desígnio criado pelo Ministério da 
Saúde (MS), em 2003, a partir do Programa Nacional de Urgência e Emergência, ainda enfrenta 
grandes problemas relativos à ausência e qualificação da estrutura de trabalho, além da insipiente 
informação de parte dos usuários em ralação aos reais serviços prestados pelo SAMU. Na cidade de 
Parnaíba ? PI o nível intermediário de atenção não subsidia suficientemente as reais necessidades de 
seu povo. Além disso, enfrenta descaso por parte da população, que confunde os reais serviços 
prestados pelo SAMU com trabalhos desevolvidos por outros níveis de atenção. Assim, este trabalho 
objetiva abordar o modelo assistencialista proposto pelo SAMU frente às reais necessidades da 
população da cidade de Parnaíba ? PI. MATERIAIS E MÉTODOS Pesquisa exploratória 
qualitativa na unidade do SAMU da cidade de Parnaíba ? PI sucedida através de busca efetiva, visita, 
debates e experiência prática entre profissionais e estagiários do Projeto Vivência e Estágios na 
Realidade do Sistema Ùnico de Saúde (VER-SUS) no dia 06 de fevereiro de 2012. RESULTADOS 
E DISCUSSÃO Observou-se extrema carência na estrutura de trabalho, tendo em vista a pequena 
disponibilidade de viaturas, sendo somente duas para o SAMU de Parnaíba-PI (uma para casos de 
emergência e outra para situações acessíveis), e o déficit de materiais necessários para o bom 
desempenho da Rede de Atenção às Urgências e Emergências. O quadro se agrava ao se considerar 
que essa unidade abastece também três cidades circunvizinhas, além da exiguidade de profissionais 
preparados para determinadas circunstâncias, em que são necessárias reações reflexas e sábias. 
Considerável problemática enfrentada por essa organização é o recebimento de ligações clandestinas 
ou por solicitação de atendimentos que não competem ao SAMU. Esta disposição deturpa o serviço de 
assistência prestado pelo SAMU, que, muitas vezes, realiza atendimento de caso clínico ou a grávidas, 
gerados pela má fidedignidade de alguns usuários ao solicitarem à diligência. CONCLUSÃO Como 
centro especializado em primeiros socorros no auxílio à emergência, o SAMU assume importância no 
atendimento em menor tempo possível, ainda fora do ambiente hospitalar, salvando vidas e reduzindo 
sequelas. Mesmo assim, enfrenta desentraves em sua estrutura, que se mostra desatualizada para as 
efetivas carências dos usuários, além da ignorância de parte da população, que avulta os serviços 
prestados pelo SAMU, incrementando com trabalhos feitos por outras áreas de atenção à saúde. 
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ANÁLISE DA MORTALIDADE POR CÂNCER DE BRÔNQUIOS, TRAQUÉIA E 
PULMÃO EM HOMENS NO ESTADO DO PIAUÍ, DE 2000 A 2009 
 
INTRODUÇÃO O câncer configura-se como problema de saúde pública tanto nos países 
desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Das 10 principais causas de morte por câncer, 
segundo sexo, no Brasil, o câncer de brônquios, traquéia e pulmão ocupa o 1º lugar (15,4%) entre os 
homens. Considerando a porcentagem de óbitos para os tipos mais frequentes de câncer no país, o 
câncer de brônquios, traquéia e pulmão figura nos primeiros lugares nas regiões Centro-oeste, Sudeste 
e Sul e encontra-se em segundo lugar nas regiões Norte e Nordeste. Objetivou-se analisar a 
mortalidade por câncer de brônquios, traquéia e pulmão em homens, no período de 2000 a 2009, no 
estado do Piauí. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo ecológico, descritivo, 
retrospectivo-transversal, de caráter documental e natureza quantitativa. Foram utilizados dados do 
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) referentes aos anos de 2000 a 2009, do estado do Piauí 
disponibilizados online pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A amostra foi 
composta por todos os registros (969) de mortalidade no período considerado. As variáveis analisadas 
foram: faixa etária, cor/raça, escolaridade e estado civil. Os dados foram tabulados no software do 
TabWin versão 3.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO Esse tipo de câncer ocupou o segundo lugar 
no número de óbitos com 13,86% em 2000, sofrendo elevação para 17,83%, em 2003, mantendo-se 
constante no restante do período com 13,86% em 2009. A principal faixa etária acometida foi de 60 a 
79 anos, com 58,24% em 2000, mantendo-se pouco oscilante no decênio e atingindo 57,4% em 2009. 
Quanto à raça/cor, a maior prevalência foi em pardos, mostrando ascendência com 45,9% em 2000, 
para 72,34% em 2009. Os brancos apresentaram uma pequena elevação no primeiro triênio, passando 
de 27,87% em 2000 para 34,67% em 2004, sofrendo quedas de 2 pontos percentuais até 2007, e em 
2008 e 2009 uma queda de 6 pontos, estacionando em 17,73%. Na variável escolaridade, mais da 
metade tinham entre nenhum a três anos de estudos, sendo 57,38% em 2000 e 50,35% em 2009, no 
entanto, essa variável apresentou altos índices de dados em branco (29,51% em 2000 e 26,95% em 
2009). Quanto ao estado civil, a grande maioria dos óbitos foi em homens casados, sendo 80,33% em 
2000, tendo uma leve queda em 2006 (67,37%) elevando-se para 72,34% em 2009. CONCLUSÃO 
Os resultados mostram que as taxas de mortalidade pelo conjunto de cânceres aumentam à medida que 
o grau de escolaridade diminui. Outro aspecto importante é uma maior incidência na raça/cor parda e 
branca. Quanto ao estado civil, além da pouca variação das taxas, observa-se o grupo de homens 
casados como o maior em casos registrados. Há limitações no estudo, pois encontramos grande 
proporção de dados não inseridos no sistema como no caso da escolaridade. 
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AVALIAÇÃO DE ALTERAÇÕES POSTURAIS DE ESCOLARES DE PARNAÍBA-PI 
 
INTRODUÇÃO As alterações posturais são encontradas com grande frequência na população, 
representando um dos mais comuns distúrbios ortopédicos. A hereditariedade, o ambiente, os fatores 
emocionais, socioeconômicos e alterações consequentes do crescimento podem afetar a postura da 
criança e do adolescente. Tais fatores trazem comprometimentos funcionais podendo gerar limitações 
permanentes no adulto com acometimento importante na qualidade de vida, sendo, portanto, um 
relevante agravo na saúde pública. O objetivo foi avaliar a prevalência de alterações posturais em 
escolares do município de Parnaiba-PI. MATERIAIS E MÉTODOS Estudo com abordagem 
descritiva do tipo transversal randomizado, com análise qualitativa da postura em crianças de 4 a 12 
anos, sendo aplicado após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos pais. 
Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE: 0384.0.045.000-11). O estudo foi realizado entre 
março e abril de 2012, tendo a amostra de 62 alunos, divididos em 4 grupos quanto a alteração 
postural encontrada: escoliose (ES), hiperlordose cervical (HLC), hipercifose torácica (HCT) e 
hiperlordose lombar (HLL), comparados de acordo com a idade. Os critérios de inclusão foram: 
encontrar-se matriculado na escola pública selecionada, estar entre a faixa etária preconizada, aceitar 
participar e colaborar ao ser fotografado. Foram excluídos os estudantes com alguma doença 
incapacitante para a realização do procedimento. Os dados foram coletados por meio de fotografias em 
um laboratório montando na própria escola. A captura de imagem foi realizada nas visões anterior e 
lateral direita com as crianças em bipedestação e descalças. Os dados encontrados foram apresentados 
com análise descritiva e organizados em gráficos e tabelas para uma melhor visualização da temática 
abordada. RESULTADOS E DISCUSSÃO Observou-se que 42% das crianças apresentaram 
alterações posturais, divididas nos seguintes grupos: 35,5% ES, 3,3% HCT e 1,6% HCL e HLL. A 
faixa etária com maior número de alterações foi de 5 a 8 anos, 100% nas crianças de 5 anos, 66,7% 
nas de 8 anos e 60% nas de 6 e 7 anos. A escoliose foi a alteração mais incidente, presente em 100% 
das crianças de 5 anos, (60%) 6 anos, (50%) 8 anos, (38,5%) 10 anos, (25%) 9 e 11 anos e (20%) 4 
anos. Os resultados encontrados evidenciam que as alterações posturais podem ter início já na 
infância, manifestando consequências, como quadros álgicos e deformidades precoces. 
CONCLUSÃO Diante do exposto, nota-se a necessidade de uma maior atenção voltada à saúde do 
escolar, agindo na prevenção de fatores desencadeantes de deformidades ortopédicas. As avaliações 
posturais deveriam fazer parte do cronograma das escolas visando identificar precocemente alterações 
e doenças da coluna vertebral. Programas voltados à prática de exercícios físicos são importantes para 
a manutenção da boa postura, devendo ser considerados como prioridade dentro da política nacional 
de promoção de saúde. 
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COMPOSIÇÃO CORPORAL E PERFIL ALIMENTAR DE ADULTOS 

PRATICANTES DE CAMINHADA, PICOS, PIAUÍ. 
 
INTRODUÇÃO A prática da atividade física está cada vez mais presente quando se trata de saúde e 
qualidade de vida, já que, mais do que o culto a um corpo perfeito, as pessoas estão buscando na 
atividade física seu bem-estar, seu equilíbrio mental e físico. A caminhada destaca-se como uma das 
atividades físicas mais praticadas atualmente, já que corresponde a uma intervenção promotora de 
saúde isenta de custos, sendo a forma de atividade física aeróbia de mais fácil acesso. Tendo em vista 
que, os programas de exercícios e a alimentação são importantes na promoção de saúde e na alteração 
da composição corporal, este estudo objetivou avaliar a composição corporal de adultos praticantes de 
caminhada, através da verificação do percentual de gordura corporal, bem como avaliar a alimentação 
dos praticantes de caminhada através de recordátorio de 24hs e a adequação desta em relação às 
recomendações nutricionais atuais. MATERIAIS E MÉTODOS Nesta pesquisa de caráter 
descritivo, a amostra foi composta por praticantes de caminhada da cidade de Picos-PI, num total de 
15 praticantes, 6 mulheres e 9 homens, na faixa etária dos 27 aos 46 anos, selecionados de forma 
voluntária, após apresentação inicial do objetivo da pesquisa, no momento em que praticavam a 
caminhada, estes foram submetidos a avaliação antropométrica e entrevista para avaliação dietética. 
As variáveis analisadas foram as dobras cutâneas (bicipital, tricipital, subescapular e supra-ilíaca) para 
determinação do percentual de gordura corporal segundo o protocolo de Durnin e Womers-ley (1974) 
e o recordatório de 24hs para análise e verificação da adequação em relação aos valores recomendados 
pelas DRIs de 2005. RESULTADOS E DISCUSSÃO Pôde-se verificar uma alta prevalência de 
percentuais de gordura acima da média e alto risco de doenças e distúrbios associados à obesidade, 
com valores semelhantes para ambos os sexos. Apenas um indivíduo apresentou-se abaixo da média 
neste estudo. Através da avaliação alimentar, pode-se verificar que o valor energético total, bem como, 
o consumo de todos os micronutrientes e macronutrientes com exceção da proteína, encontram-se 
abaixo do consumo recomendado. CONCLUSÃO Há necessidade de que sejam propostos e 
implementados projetos e programas que tenham metas bem definidas para associar alimentação 
adequada e prática de atividade física. 
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COMPARAÇÃO DA MOBILIDADE FUNCIONAL DE IDOSAS SAUDÁVEIS COM 
DIABÉTICAS DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA 
 
INTRODUÇÃO Em 2009, 22% da população acima de 60 anos era diabética e a taxa de 
mortalidade específica por diabetes mellitus (DM) foi de 212,8 para cada 100.000 habitantes. Os 
idosos diabéticos têm maior propensão a desenvolverem déficits no equilíbrio devido à alteração nas 
respostas adaptativas do controle motor e nos elementos que compõem a propriocepção como 
vibração, cinestesia e sensibilidade tátil. Instituições que 
promovem atividades, individuais ou coletivas, para os idosos proporcionam maior bem estar e 
independência funcional a estes indivíduos. O objetivo foi comparar a mobilidade funcional de idosas 
saudáveis com diabéticas do município de Parnaíba ? PI. MATERIAIS E MÉTODOS Tratou-se 
de um estudo transversal randomizado, realizado com idosos da Fundação Raul Furtado Bacellar 
(FRFB) e de um posto de saúde da cidade de Parnaíba-PI nos meses de maio e junho de 2012. 
Participaram 21 idosas acima de 60 anos, divididas em três grupos: G1 com diagnóstico de DM da 
FRFB, G2 com DM da comunidade e G3 sem diabetes da FRFB, cada um com 7 voluntárias. As 
idosas da FRFB foram submetidas a intervenções fisioterapêuticas semanalmente voltadas ao treino de 
equilíbrio, propriocepção, flexibilidade e ganho de força. Foi realizado o teste timed up and go (TUG) 
para avaliar a mobilidade funcional e a propensão à quedas, sendo solicitado às participantes: levantar, 
andar três metros, voltar e sentar em menor tempo possível. Para análise das variáveis utilizou-se o 
teste t não pareado, com nível de significância p ? 0,05. RESULTADOS E DISCUSSÃO Os três 
grupos tiveram baixo risco à queda (tempo < 20 s). As participantes diabéticas da FRFB (G1) 
concluíram o teste com menor tempo (G1: 11,45 ± 0,37s; G2: 14,14 ± 1,04s; p: 0,032) e tiveram maior 
velocidade (G1: 0,22 ± 0,01m/s; G2: 0,16 ± 0,01 m/s; p: 0,006) que as diabéticas da comunidade (G2). 
O G2 apresentou pior desempenho, no entanto, não houve diferença significativa no número de passos 
em cada segundo (G1: 1,12 ± 0,05 passos/s; G2: 0,95 ± 0,06 passos/s p: 0,06). As idosas não 
diabéticas (G3) tiveram melhor desempenho em todas as variáveis (tempo de realização do teste, m/s e 
passos/s), com diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) em comparação aos outros grupos. 
Observou-se que G3 apresentou melhor desempenho na realização do TUG, seguido do G1, e com 
piores resultados o G2. Os dados obtidos apontam uma relação direta da diabetes na execução do teste 
reforçando que portadores de DM possuem déficit de equilíbrio e maior risco de queda. 
CONCLUSÃO Notou-se que o G1, submetido ao protocolo de intervenção, destacou-se no teste 
quando comparado ao G2 que são sedentários. De acordo com os resultados, podemos inferir que a 
fisioterapia pode desempenhar relevante papel na política nacional da saúde do idoso, para o melhor 
controle das complicações da referida enfermidade. 
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COMPARAÇÃO DA MOBILIDADE FUNCIONAL DE IDOSAS SAUDÁVEIS COM 
DIABÉTICAS DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA 
 
INTRODUÇÃO Em 2009, 22% da população acima de 60 anos era diabética e a taxa de 
mortalidade específica por diabetes mellitus (DM) foi de 212,8 para cada 100.000 habitantes. Os 
idosos diabéticos têm maior propensão a desenvolverem déficits no equilíbrio devido à alteração nas 
respostas adaptativas do controle motor e nos elementos que compõem a propriocepção como 
vibração, cinestesia e sensibilidade tátil. Instituições que 
promovem atividades, individuais ou coletivas, para os idosos proporcionam maior bem estar e 
independência funcional a estes indivíduos. O objetivo foi comparar a mobilidade funcional de idosas 
saudáveis com diabéticas do município de Parnaíba ? PI. MATERIAIS E MÉTODOS Tratou-se 
de um estudo transversal randomizado, realizado com idosos da Fundação Raul Furtado Bacellar 
(FRFB) e de um posto de saúde da cidade de Parnaíba-PI nos meses de maio e junho de 2012. 
Participaram 21 idosas acima de 60 anos, divididas em três grupos: G1 com diagnóstico de DM da 
FRFB, G2 com DM da comunidade e G3 sem diabetes da FRFB, cada um com 7 voluntárias. As 
idosas da FRFB foram submetidas a intervenções fisioterapêuticas semanalmente voltadas ao treino de 
equilíbrio, propriocepção, flexibilidade e ganho de força. Foi realizado o teste timed up and go (TUG) 
para avaliar a mobilidade funcional e a propensão à quedas, sendo solicitado às participantes: levantar, 
andar três metros, voltar e sentar em menor tempo possível. Para análise das variáveis utilizou-se o 
teste t não pareado, com nível de significância p ? 0,05. RESULTADOS E DISCUSSÃO Os três 
grupos tiveram baixo risco à queda (tempo < 20 s). As participantes diabéticas da FRFB (G1) 
concluíram o teste com menor tempo (G1: 11,45 ± 0,37s; G2: 14,14 ± 1,04s; p: 0,032) e tiveram maior 
velocidade (G1: 0,22 ± 0,01m/s; G2: 0,16 ± 0,01 m/s; p: 0,006) que as diabéticas da comunidade (G2). 
O G2 apresentou pior desempenho, no entanto, não houve diferença significativa no número de passos 
em cada segundo (G1: 1,12 ± 0,05 passos/s; G2: 0,95 ± 0,06 passos/s p: 0,06). As idosas não 
diabéticas (G3) tiveram melhor desempenho em todas as variáveis (tempo de realização do teste, m/s e 
passos/s), com diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) em comparação aos outros grupos. 
Observou-se que G3 apresentou melhor desempenho na realização do TUG, seguido do G1, e com 
piores resultados o G2. Os dados obtidos apontam uma relação direta da diabetes na execução do teste 
reforçando que portadores de DM possuem déficit de equilíbrio e maior risco de queda. 
CONCLUSÃO Notou-se que o G1, submetido ao protocolo de intervenção, destacou-se no teste 
quando comparado ao G2 que são sedentários. De acordo com os resultados, podemos inferir que a 
fisioterapia pode desempenhar relevante papel na política nacional da saúde do idoso, para o melhor 
controle das complicações da referida enfermidade. 
 
 

 

 

 

 
 
 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

189 

AUTORES: IRACEMA OLIVEIRA AMORIM, EVELINE ANDRADE BOA VIDA 
 FERNANDO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA 

 
AÇÕES DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA : A BUSCA PELO CUIDADO 
INTEGRAL 
 
INTRODUÇÃO A atenção básica tem um importante papel na assistência a certas demandas em 
saúde mental, pois uma grande parte do sofrimento psíquico menos grave continua sendo objeto do 
trabalho de ambulatórios e da atenção básica em qualquer uma de suas formas. Nesse sentido, 
destacamos algumas características atribuídas à prática da saúde mental na atenção primária, entre 
elas: assegurar o bem-estar da comunidade e do indivíduo; privilegiar as ações preventivas, individuais 
e coletivas; formando uma rede de suporte e cuidados. Objetivou-se compreender se as ações de saúde 
mental na atenção básica estão alicerçadas no cuidado integral. MATERIAIS E MÉTODOS 
Estudo de revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa, realizado nos meses de março e abril de 
2012, através de consultas de artigos indexados nas bases de dados SCIELO e LILACS. Utilizaram-se 
os descritores: saúde mental, atenção básica e cuidado integral. Utilizou-se os critérios de inclusão: 
trabalhos que abordassem a saúde mental na atenção básica, disponíveis na integra, de forma gratuita, 
periódicos como veículos de publicação com limite de tempo entre 2007-2012; idioma de publicação 
em português. Encontraram-se 25 publicações, da qual se avaliaram seletivamente seus objetivos, 
onde se identificaram 17 artigos que obedeciam aos critérios de inclusão para esta pesquisa. Os artigos 
selecionados foram estudados e classificados de acordo com a relação com o tema. RESULTADOS 
E DISCUSSÃO Observou-se que as atividades da saúde mental na atenção básica ainda são 
limitadas e quando acontecem estão baseadas diretamente com o cuidado voltado para a medicalização 
da pessoa em sofrimento psíquico. Evidenciou-se a existência de múltiplos problemas na 
implementação da política de saúde mental para a rede básica, como os relativos à definição das 
políticas, à organização do processo de trabalho das equipes de saúde e aos resultados alcançados. 
CONCLUSÃO Conclui-se que as ações de saúde mental não estão voltadas ao cuidado integral do 
usuário e que em sua maioria elas acontecem de forma fragmentada e sem levar em consideração os 
aspectos psicossociais. 
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE INDEPENDENCIA E RISCO DE QUEDAS EM 
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 
 
INTRODUÇÃO O processo de envelhecimento tem sido acompanhado por transformações 
epidemiológicas e sociais, com projeções da expectativa de vida ao longo das últimas décadas. Está 
claro na literatura que este processo acarreta diversas modificações no indivíduo, com perda da 
capacidade de adaptação ao meio ambiente, resultando em muitos agravos à situação de saúde, 
podendo levar a perda de autonomia para realizar as atividades de vida diária e dificuldades de 
equilíbrio e marcha. Esta condição é um fator que determina uma situação de vulnerabilidade aos 
idosos que pode ser agravada quando institucionalizados. Este estudo tem como objetivo identificar o 
nível de independência e determinar a possibilidade da ocorrência de quedas em idosos 
institucionalizados no município de Parnaíba-PI, por meio dos protocolos de Katz e Tinetti. 
MATERIAIS E MÉTODOS O presente trabalho se caracteriza como um estudo descritivo com 
abordagem quantitativa do tipo transversal. A coleta de dados foi realizada por meio de observação e 
entrevista direta ao próprio idoso, ou ao profissional da instituição; além da consulta aos prontuários e 
aplicação dos protocolos (Katz e Tinetti). RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostra foi composta por 15 idosos, independente do sexo com idade entre 62 e 95 anos, sendo 60% 
do sexo masculino e 40% do feminino. De acordo com o Índice de Katz, 80% dos pacientes 
mostraram-se independentes, 6,66 % dependentes parciais e os outros 13,33% apresentaram 
dependência importante. Analisando o Índice de Tinetti, observou-se que 53,33% apresentaram risco 5 
vezes maior de quedas. Todos os idosos que apresentaram dependência apresentaram também risco de 
quedas. Quanto ao gênero, há maior prevalência no grau de dependência e de risco de quedas no sexo 
masculino. Com relação à faixa etária, a dependência e o risco de quedas apresentam uma relação 
diretamente proporcional. Podemos observar que, apesar da especificidade de cada um dos 
instrumentos, estes, mostraram ser complementares, apresentando uma correlação entre si, ao associar 
incapacidade funcional a risco de quedas, uma vez que, a possibilidade de quedas e a instabilidade 
postural limitam as atividades funcionais com influencia no nível de independência. CONCLUSÃO 
Pelos resultados, podemos observar que um número significativo de idosos apresentou independência 
através do índice de Katz e risco de quedas pelo índice de Tinetti. Diante disso, é importante ressaltar, 
a necessidade de ações voltadas para promoção da saúde de idosos institucionalizados com a 
finalidade de retardar as alterações oriundas da senescência e que contribuam para a independência, 
mantendo o estado de saúde e a qualidade de vida. 
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ACUPUNTURA: UMA REALIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) trouxe um conceito mais abrangente 
de saúde visando a sua prevenção, promoção, proteção e recuperação, onde nesta foram introduzidas 
práticas alternativas de assistência à saúde.Apesar de instituída em 2006, a Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) é fruto da persistência histórica de diversos atores, 
que desde a década de 1980 envidam esforços para sua inserção no Sistema Único de Saúde (SUS), 
incluindo e ampliando a inserção da homeopatia, acupuntura,termalismo,fitoterapia,medicina 
antroposófica e práticas corporais no SUS. Nesse sentido, a acupuntura desponta como uma das mais 
realizadas práticas integrativas, devido a um maior acesso da população decorrente de melhor difusão 
do método e demonstração prática da eficácia de tal.Dessa forma,o objetivo desse trabalho foi 
demonstrar a incorporação da acupuntura no SUS, bem como sua importância na redução de gastos e 
nas medidas de promoção,prevenção e proteção da saúde. MATERIAIS E MÉTODOS Partindo 
da literatura disponível sobre a utilização da acupuntura no SUS e os dados do Ministério da Saúde, 
foi realizada uma revisão sistemática sobre o tema, assim como se utilizou como base relatos de 
experiência de visita aos serviços para comparar a realidade observada com o referencial teórico 
estabelecido. RESULTADOS E DISCUSSÃO O consenso do National Institutes of Health dos 
Estados Unidos referendou a indicação da acupuntura, de forma isolada ou como coadjuvante, em 
várias doenças e agravos à saúde, tais como odontalgias pós-operatórias,náuseas e vômitos pós-
quimioterapia ou cirurgia em adultos,dependências químicas, reabilitação após acidentes vasculares 
cerebrais     ,dismenorréia,cefaléia,epicondilite,fibromialgia,dor miofascial,osteoartrite,lombalgias e 
asma, entre outras. De acordo com o diagnóstico da inserção da PNPIC nos serviços prestados pelo 
SUS e dados do SIA/SUS,verifica-se que a Acupuntura está presente em 19 estados,distribuída em 107 
municípios, sendo 17 capitais.As consultas em acupuntura vêm apresentando, em todo o país,uma 
tendência de crescimento. Importante registrar que até o ano de 2006 apenas as consultas médicas em 
acupuntura eram preenchidas no SIA/SUS. A partir de 2007, outros profissionais iniciaram os 
registros de suas consultas nesse sistema.Notou-se que nos municípios em que a acupuntura foi 
implantada, houve notável redução do número de medicamentos prescritos,das queixas referentes à 
cefaléia,dores no corpo,tonturas,nervosismo,ansiedade e depressão. CONCLUSÃO A Acupuntura se 
mostra,então, como uma importante medida de promoção de saúde, porém, ainda com baixas taxas de 
implantação nos municípios brasileiros.Assim, ainda que haja muito a ser construído, considera-se que 
muitos êxitos foram obtidos,na medida em que o desenvolvimento da PNPIC é mais um exercício de 
democracia,suporte à pluralidade e respeito ao usuário, ao veicular informações claras, precisas e 
atuais, referentes aos tipos de terapias e racionalidades disponíveis para o cuidado. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM PACIENTE 
VITIMA DE TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO (TCE) GRAVE 
INTERNADO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL 
PUBLICO EM PARNAÍBA- PI. 
 
INTRODUÇÃO O traumatismo crânio encefálico (TCE) é uma agressão ao cérebro, em 
conseqüência de um trauma externo, resultando em alterações cerebrais momentâneas ou permanentes, 
de natureza cognitiva ou de funcionamento físico. Tem como principal causa os acidentes de transito, 
mas pode resultar de agressões físicas, quedas e lesões por arma de fogo entre outras. Objetivou-se 
implementar o processo de sistematização da assistência de enfermagem em um paciente vitima de 
TCE grave. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritivo- 
exploratória,tipo estudo de caso realizada em paciente vitima de Traumatismo crânio encefálico grave 
internado na unidade de Terapia Intensiva de um hospital Estadual no Município de Parnaíba- PI, no 
período de 03 a 05 de dezembro de 2011 Foi realizado o levantamento de dados utilizando um roteiro 
de coleta para a construção do histórico de enfermagem a partir de informações do prontuário, da 
família e exame físico. Em seguida houve a identificação dos problemas e detecção do diagnóstico de 
enfermagem através da taxonomia (North American Nursing Diagnosis Association - NANDA) e 
posteriormente a formulação do plano de cuidados de enfermagem a partir da teoria de Wanda de 
Aguiar Horta. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram identificados problemas de origem 
patológica, advindas do trauma,assim como déficits de auto cuidado.A partir da problemática 
elaborou-se diagnostico de enfermagem que revelaram alterações:de mobilidade, volemia, higiene, 
perfusão. O plano de cuidados norteado à luz da teoria de Wanda de aguiar horta, contemplou as 
necessidades humanas básicas do paciente. CONCLUSÃO Tornou-se importante implementar o 
processo de enfermagem o que permitiu planejar a assistência, otimizar tempo e garantir a qualidade 
do cuidado. 
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ESTUDO EPIDEMIOLÒGICO ACERCA DE TRAUMATISMO 
CRANIOENCEFÀLICO REALIZADO EM UM HOSPITAL DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE PARNAÌBA-PI. 
 
INTRODUÇÃO O traumatismo crânioencefálico( TCE) é uma lesão no encéfalo, que pode acarretar 
em sequelas intelectuais, comportamentais e motoras ou até mesmo levar o paciente á óbito. O TCE 
constitui um dos principais problemas de saúde pública mundial, onde anualmente ocorrem cerca de 
dez milhões de casos no mundo. O Ministério da Saúde do Brasil relata que cerca de dois milhões de 
pessoas internadas a cada ano em hospitais da rede pública, são vítimas de traumatismos em geral.O 
estudo têm como propósito demonstrar o perfil epidemiológico de pacientes com TCE, vítimas de 
acidentes de trânsito, que foram internados em um hospital de média complexidade do município de 
Parnaíba-PI. MATERIAIS E MÉTODOS O estudo é uma abordagem quantitativa dos números de 
casos de pacientes com traumatismo crânio encefálico, registrados no primeiro quadrimestre de 2012, 
na cidade de Parnaíba ? PI. O instrumento utilizado para coleta de dados foi a analise das fichas do 
hospital de médio porte da cidade referida, na qual os dados foram expressos por gráficos feitos por 
meio do programa Microsoft Excel (2007). RESULTADOS E DISCUSSÃO A partir dos dados 
coletados, total de 1330 pessoas, 4,5% pacientes (n=60) apresentavam TCE vítima de acidentes de 
trânsito, sendo 16 mulheres (4,9%) e 44 homens (4,3 %), com a média de idade 27,43, sendo 28,44 do 
sexo feminino e 27,06 do sexo masculino. Quanto ao tipo de veículo tem-se observado que a maior 
porcentagem é de acidentes de motocicleta com 53,3% vítimas (n=709), dos quais 273 acidentes são 
com mulheres (85%) e 436 são com homens (43,2%). CONCLUSÃO Esse estudo demonstrou que 
os grupos de maior risco para os acidentes de trânsitos são os ocupantes de motocicletas, população 
masculina em geral, apesar do TCE não ser a maior consequência nos acidentes de trânsito, ocorrendo 
em 4,5% dos casos levantados. Em seguida vem como causa as agressões, os acidentes de trânsito 
envolvendo principalmente ciclistas quase sempre em decorrência do uso de bebidas alcoólicas. 
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LEVANTAMENTO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO ANUAL (2011-2012) DE 
INDIVÍDUOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO 
HIPERDIA ACOMETIDOS UNI/BIUNIVOCAMENTE POR DIABETES E 
HIPERTENSÃO 
 
INTRODUÇÃO A hipertensão arterial é uma doença crônica degenerativa que afeta 
aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. O diabetes mellitus (DM) é um distúrbio 
metabólico caracterizado por insuficiência na produção e/ou utilização de insulina pelo organismo. No 
Brasil, a hipertensão e o diabetes são as maiores causas de morbimortalidade levando a um aumento 
no número de hospitalizações, incapacidades por amputações de membros e problemas renais 
crônicos. O Hiperdia é um programa criado pelo governo para cadastrar e acompanhar indivíduos 
portadores dessas doenças que estejam vinculados a unidades de saúde ou equipes de Estratégia Saúde 
da Família do Sistema Único de Saúde. O trabalho tem como objetivo mostrar o perfil epidemiológico 
dos indivíduos acompanhados e cadastrados no Hiperdia no estado do Piauí no período de 01/2011 a 
01/2012. MATERIAIS E MÉTODOS O estudo foi feito por meio de consultas bibliográficas em 
bancos de dados como Pubmed, Medline, entre outros, a respeito da hipertensão e diabetes e também 
através de entrevistas com Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O estudo tem caráter 
quantitativo/descritivo e é do tipo de campo retrospectiva, utilizando dados do Sistema de Cadastro e 
Acompanhamento de Hipertensos e Diabetes / Hiperdia registrados entre os meses de Janeiro de 2011 
a Janeiro de 2012. A analise estatística dos resultados encontrados foi expresso em gráficos feitos por 
meio do programa Microsoft Excel 2010. RESULTADOS E DISCUSSÃO Entre Janeiro de 2011 
à Janeiro de 2012 no estado do Piauí, foram cadastrados e acompanhados pelo programa Hiperdia um 
total de 11789 indivíduos com diabetes, hipertensão ou portadores das duas doenças. Desse total 
4,22% (n=498) indivíduos são diabéticos sendo 25,50% (n=127) do tipo I da doença e 74,8%(n=371) 
tipo II; 77,53%(n=9141) são hipertensos onde 37,03%(n=3385) são homens e 62,96(n=5756) 
mulheres; quanto ao total de diabéticos com hipertensão, o número é de 18,23%(n=2.150) indivíduos 
sendo 35,30% (n=759) homens e 64,69% (n= 1391) mulheres. Observa-se que há um número maior de 
mulheres com as doenças em relação a homens, isso pode ser devido ao fato das mulheres viverem 
mais do que os homens visto que a maioria dos indivíduos cadastrados no programa são maiores que 
60 anos; fato este que deve ser observado pelos órgãos de saúde, pois essas taxas tendem a crescer nos 
próximos anos, por outros fatores como, por exemplo, o envelhecimento da população e os hábitos 
inadequados de alimentação (OMS).CONCLUSÃO O programa Hiperdia mostra-se eficiente no 
estado do Piauí, pois há um monitoramento constante dos indivíduos cadastrados com garantia de 
medicação adequada a essa população, ao mesmo tempo em que demonstra o perfil epidemiológico da 
população assistida fornecendo, assim, informações aos órgãos de saúde levando a melhorias na 
qualidade de vida desses indivíduos. 
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INCIDÊNCIA DE CASOS DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS EM 
CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE NA CIDADE DE PARNAIBA - 
PIAUÍ, 2008 ? 2011. 
 
INTRODUÇÃO As infecções respiratórias agudas (IRA) representam uma parcela importante no 
número de internações hospitalares e de mortalidade de crianças e adultos, principalmente na faixa 
etária de 6 a 24 meses de idade e declina após este período. A imaturidade do sistema imunológico 
agregada ao menor calibre das vias aéreas que dificulta a remoção de elementos estranhos das vias 
respiratórias são uma das explicações para esse fato. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estima-se que 5% de todas as mortes em países em desenvolvimento se devem às infecções 
respiratórias, exercendo assim importante pressão sobre os serviços de saúde e para o planejamento 
dos custos governamentais. O presente trabalho tem como objetivo verificar a incidência de casos 
notificados de infecções respiratórias agudas em crianças menores de 2 anos de idade no município de 
Parnaíba-Piauí, no período de 2008 a 2011. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo 
descritivo com enfoque retrospectivo, por meio da análise de informações disponibilizadas através do 
Sistema de Informação de Atenção Básica ? SIAB, do Ministério da Saúde, sobre infecções 
respiratórias agudas em crianças menores de 2 anos, nos hospitais conveniados ao Sistema Único de 
Saúde, localizados na cidade de Parnaíba, entre 2008 e 2011. Os dados foram transferidos para o 
programa Libre Office Calc versão 3.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO Ocorreram 12414 casos 
de IRA entre os anos pesquisados, sendo que entre 2008 a 2009 houve um aumento dos casos em 
18,77%, uma diminuição de 28,88% entre 2009 a 2010 e novamente um aumento de 15,95% de 2010 
a 2011, já comparando somente os anos de 2008 e de 2011 pode-se notar uma relativa estabilidade 
visto que houve somente uma queda de 2,03%. Os meses onde há maior incidência de IRA 
compreende o período de Fevereiro a Junho, correspondendo ao período chuvoso na região. Os 
resultados mostram que a IRA possuem um padrão de sazonalidade entre o período estudado que pode 
ser consequência tanto de fatores ambientais como também das estratégias de combate a IRA não 
serem adequadas o suficiente. CONCLUSÃO Os resultados mostram que a maior incidência de 
casos de IRA ocorre durante a estação chuvosa da região e que a variância dos casos anualmente pode 
ser devido a fatores ambientais como da falta de estratégias efetivas voltadas para o combate a IRA. 
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INCIDÊNCIA DE MENINGITES NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA (PI) NO 
PERÍODO DE 2008 A 2010 
 
INTRODUÇÃO Meningite é uma doença do Sistema Nervoso Central (SNC), caracterizada por um 
processo inflamatório do espaço subaracnóideo e das membranas leptomeningeas que revestem o 
encéfalo e a medula espinhal. A doença meníngea pode ser de evolução aguda; particularmente 
causada por algumas bactérias (principalmente a Neisseria meningitidis,) e vírus (Enterovirus e outros) 
ou de evolução crônica, quando produzida por protozoários, espiroquetas, helmintos, fungos ou 
micobactérias. Essa doença está relacionada com uma serie de complicações tanto imediatas quanto 
tardias, que podem culminar com danos irreversíveis ao SNC ou levar ao óbito. As meningites 
infecciosas são importantes do ponto de vista da saúde pública, pela magnitude de sua ocorrência e 
potencial de produzir surtos, patogenicidade e relevância social, constituindo um grupo de doenças 
cuja notificação é compulsória. O objetivo do presente estudo foi analisar a incidência de meningite no 
município de Parnaíba (PI), no período de 2007 a 2010, distribuindo-os por agente etiológico, faixa 
etária, sexo, escolaridade, raça e outros dados. MATERIAIS E MÉTODOS O presente estudo é 
descritivo de correlação sobre a incidência das meningites ocorridas no município de Parnaíba-PI no 
período de 2007 a 2010. Foram elegíveis todos os casos de meningite notificados no município, com 
registros no Sistema de Informações de Agravos de Notificação e obtidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde e complementados com os dados demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Calcularam-se taxas de incidência padronizadas de meningite para cada ano de ocorrência, 
a variação percentual relativa e a taxa de letalidade para o período em estudo. Os dados foram 
analisados utilizando o programa Excel 12.0 for Windows. RESULTADOS E DISCUSSÃO Vinte 
um casos suspeitos de meningite foram notificados, dentre os quais 14 foram confirmados no 
município de Parnaíba-PI no período de 2007 a 2010. A taxa de incidência padronizada de meningite 
variou de 0,69 por 100 mil habitantes em 2008 a 2,74 por 100 mil habitantes em 2010, apresentando 
uma variação percentual relativa de 297 %. A maior taxa ocorreu em 2009 (6,21/100.000 habitantes). 
A maioria dos casos notificados confirmados foi determinada como meningite Viral (43%). As 
variáveis sexo, idade e escolaridade foram pouco significativas. Observou-se que dos 85% pacientes 
hospitalizados, 25% foram a óbito. As maiores taxas de letalidade foram observadas no ano de 2010 
(25%), seguido pelo ano de 2009 (22%). CONCLUSÃO A taxa de incidência das meningites sofreu 
um aumento no último ano do período estudado, com pico em 2009. O predomínio de meningite de 
etiologia não especificada neste estudo enfatiza a necessidade de acesso a serviços de diagnóstico 
adequados ou a sensibilidade das técnicas utilizadas para a identificação dos agentes etiológicos na 
região. A meningite, como doença grave, necessita de um diagnóstico rápido e preciso para a 
aplicação correta do tratamento. 
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ANÁLISE DO EQUILÍBRIO CORPORAL E MARCHA DO PACIENTE 
GERIÁTRICO INSTITUCIONALIZADO POR MEIO DO PROTOCOLO DE 
TINETTI 
 
INTRODUÇÃO O envelhecimento promove alterações em vários sistemas orgânicos, sobretudo no 
Sistema Nervoso Central (SNC), tornando os idosos mais susceptíveis ao aparecimento de doenças, 
gerando déficits da função neuromuscular e articular, o que freqüentemente leva á perda de força 
muscular e perda da amplitude de movimento, gerando assim limitações funcionais que dificultam a 
execução das atividades de vida diária (AVDs). Alterações no equilíbrio estão associadas á redução da 
integração da visão, da sensação vestibular e periférica, dos comandos centrais e respostas 
neuromusculares e, particularmente, da força muscular e do tempo de reação (SILVA et al., 2008). 
Estudos mostram, que pelo menos um terço da população com mais de 65 anos de idade sofrem 
progressivo declínio destas funções o que os torna mais vulneráveis á quedas. OBJETIVO: Avaliar o 
equilíbrio, a coordenação e a agilidade de idosos institucionalizados e quantificar o risco de quedas. 
MATERIAIS E MÉTODOS O presente trabalho trata-se de um estudo transversal, descritivo e 
analítico, desenvolvido no período de março a abril de 2012, em uma instituição asilar do município 
de Parnaíba-PI, conhecida como Abrigo São José. A amostra contou com 25 idosos, sendo 9 do sexo 
feminino e 19 do sexo masculino, com variação de 80,55 e 74,7 anos respectivamente. Para a coleta de 
dados foi aplicado o protocolo de Tinetti, o qual o qual consiste de 16 itens, em que 9 são para o 
equilíbrio do corpo e 7 para a marcha, a pontuação de cada questão varia de 0 a 1 e 0 a 2, onde a 
pontuação máxima é de 16 para o equilíbrio e 12 para marcha, sendo a pontuação total a soma das 
duas variáveis, contando então 28 pontos (FREITAS et al., 2009). RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Os resultados obtidos mostram que 60% (n=15) da amostra alcançaram pontuação 
inferior a 19, o que de acordo com KAUFFMAN et al. 2011, indica risco cinco vezes maior de quedas. 
Um risco moderado foi diagnosticado em 12% (n=03) da população estudada os quais obtiveram 
contagem inferior a 24 pontos, e baixo risco em 28% (n=07) dos idosos os que obtiveram pontuação 
maior que 24. De acordo com o estudo de LOJUDICE et al. 2008, os idosos com menor pontuação 
estão mais sujeitos a cair devido a adoção de mecanismos compensatórios (alargamento da base de 
suporte, diminuição do comprimento e altura do passo e a redução da velocidade da marcha). 
CONCLUSÃO Entre os idosos analisados pode-se verificar que os déficits de equilíbrio e marcha 
são comuns, e que esses déficits contribuem para a ocorrência de quedas nessa população, sendo então 
necessária a implementação de intervenções fisioterapêuticas, visando uma maior qualidade de vida 
aos pacientes institucionalizados. 
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ANÁLISE DOS CASOS NOTIFICADOS DE AIDS NO MUNICÍPIO DE OEIRAS, PIAUÍ 
NO PERÍODO DE 2007 A 2010 
 
INTRODUÇÃO A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença que acomete o 
sistema imunológico resultante da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). É uma 
síndrome clínica de caráter pandêmico e que representa um dos principais problemas de saúde pública 
em todo o mundo. Baseado nisso, o objetivo do presente estudo foi analisar os casos notificados de 
AIDS no município de Oeiras, Piauí no período de 2007 a 2010. MATERIAIS E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, com análise retrospectiva, de casos notificados de 
AIDS entre 2007 e 2010. Os dados foram obtidos a partir do Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação (SINAN) e da Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras, Piauí. Foram analisadas as 
seguintes variáveis: sexo, categoria de exposição e faixa etária. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O número total de casos de AIDS notificados no município de Oeiras no período de 2007 a 2010 foi 
de 19 casos. Destes, 47,4% (n=9) foram notificados no ano de 2007, 36,8% (n=7) no ano de 2008, 
10,5% (n=2) em 2009, e 5,3% (n=1) no ano de 2010. Analisando-se o número total de casos 
notificados no período estudado, quanto a variável sexo, foi visto que 52,6% (n=10) pertenciam ao 
sexo masculino e 47,4% (n=9) ao sexo feminino. Quanto as principais categorias de exposição foram 
observadas que 57,9% (n=11) eram heterossexuais, 15,8% (n=3) homossexuais, 10,5% (n=2) 
bissexuais, 5,3% (n=1) faziam uso de drogas injetáveis (UDI) e 10,5% (n=2) ignorado. Em relação a 
faixa etária, a mais acometida foi a de 35 a 44 anos com 36,8% (n= 7), seguida pela faixa de 25 a 34 
com 21,1% (n=4), 15 a 24, com 15,8% (n=3), 45 a 54 com 15,8% (n=3) e 55 a 64 com 10,5% (n=2). 
Quanto ao perfil de notificação no município, verificou-se que no período de 2007 a 2010 houve uma 
redução progressiva do número de casos, este resultado pode está relacionado com as campanhas 
preventivas promovidas pelo poder público municipal e regional. Apesar dos dados obtidos no 
município demonstrarem que 52,6% dos casos são do sexo masculino, a disseminação da AIDS no 
município segue um padrão observado desde o final da década de 80 em todo o território nacional, no 
qual apresenta um crescente aumento do número de casos do sexo feminino e de heterossexuais 
acometidos com a AIDS. Já em relação a faixa etária observou-se uma linearidade na distribuição dos 
casos, contudo a faixa de 35 a 44 anos foi a mais prevalente apresentando 36,8% (n=7) dos casos. 
CONCLUSÃO Os resultados demonstraram uma progressiva redução do número de casos 
notificados no município, além de evidenciar que o município vem passando por transição em relação 
a classe acometida, assim como em todo o território nacional, não podendo considerar a AIDS como 
uma doença restrita a população de homens homossexuais, sendo um agravo presente, em todos os 
gêneros, faixas etárias e opções sexuais, o que torna a AIDS um grave problema de saúde pública e 
que requer do poder público um controle constante no combate a esta patologia. 
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AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DENGUE NO ESTADO DO PIAUÍ NO 
PERÍODO DE 2007 A 2011 
 
INTRODUÇÃO A Dengue é uma doença infecciosa, de rápida propagação e de alto impacto 
econômico e social, sendo considerado um dos principais problemas de saúde pública no mundo nos 
últimos anos, independentemente da classe social. É uma doença aguda, causada por um vírus do 
gênero flavivírus, sendo transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. A proliferação do 
vetor da Dengue se intensifica no Brasil devido as suas características ambientais e sociais, onde a 
preocupação com essa epidemia tem aumentado a atenção de pesquisas em saúde. O objetivo do 
presente trabalho foi caracterizar a epidemiologia dos casos de Dengue, no estado do Piauí no período 
de 2007 a 2011. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e 
retrospectivo. Foram analisados casos de Dengue notificados no período de 2007 a 2011 no estado do 
Piauí com base em dados obtidos através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN), disponibilizado pela Secretária Estadual de Saúde do estado do Piauí. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO No período compreendido entre 2007 a 2011, foram notificados 45.374 casos 
suspeitos de Dengue no estado do Piauí, dos quais 13.678 (30,2%) casos foram notificados no ano de 
2007, 5.224 (11,5%) no ano de 2008, 6.054 (13,3%) em 2009, 8.835 (19,5%) no ano de 2010, e por 
fim em 2011 totalizaram-se 11.583 (25,5%) casos de Dengue. Na análise dos dados, percebe-se que o 
ano de 2008 apresentou uma redução do número de casos notificados em relação ao ano de 2007, 
porém nos anos de 2009, 2010 e 2011estes números foram aumentando de forma progressiva. Este 
fato confirma o aspecto oscilante desta endemia o que implica em uma necessidade de controle 
constante das ações públicas de saúde. CONCLUSÃO Os resultados mostram que a Dengue possui 
grande impacto na sociedade, o que tem sido observado pelos altos índices de casos notificados no 
estado dentre os anos analisados. Diante disso é de extrema importância buscar novas estratégias para 
a disseminação de conhecimento e controle preventivo da doença, participação mais efetiva da 
população, melhor atuação dos profissionais de saúde, além de novas políticas públicas no intuito de 
reduzir a proliferação do vetor. 
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PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES ACOMETIDOS POR 
PARALISIA CEREBRAL ATENDIDOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA 
NEUROFUNCIONAL INFANTIL EM UMA CLÍNICA NA CIDADE DE URUÇUÍ ? PI 
 
INTRODUÇÃO A Paralisia Cerebral (PC) é descrita como grupo de afecções do Sistema nervoso 
Central, ocorrida principalmente no período perinatal. Caracteriza-se, principalmente, pela disfunção 
motora, contudo, é frequentemente acompanhada de outras desordens. A prevalência mundial da PC 
estimada é de 2 a 3 indivíduos a cada 1 000 nascidos vivos, sendo uma das deficiências motoras mais 
comuns na infância. As infecções congênitas são consideradas importantes fatores determinantes de 
PC. Ações do Ministério da Saúde têm buscado diminuir a prevalência de PC e outras afecções, por 
meio de programas de assistência pré-natal e aconselhamento, programas de conscientização do risco 
que alguns hábitos maternos acarretam à saúde da criança, principalmente durante o período de 
gestação, e ainda por meio de campanhas de vacinação infantil. Traçar o perfil dos pacientes com PC 
torna-se relevante, portanto, para a avaliação das ações empregadas. Assim, o objetivo deste trabalho 
foi descrever o perfil clínico-epidemiológico de pacientes acometidos por Paralisia Cerebral atendidos 
no setor de Fisioterapia Neurofuncional Infantil em uma clínica na cidade de Uruçuí ? PI. 
MATERIAIS E MÉTODOS Os dados foram coletados a partir das fichas de avaliação de todos os 
pacientes neurológicos atendidos no setor de Fisioterapia Neurofuncional Infantil de uma clínica na 
cidade de Uruçuí, no período de 2009 a janeiro de 2012, levando-se em consideração o diagnóstico, a 
queixa principal, o sexo e a faixa etária de cada paciente. RESULTADOS E DISCUSSÃO Os 
dados mostram que dos 25 pacientes atendidos neste período, 64% apresentaram diagnóstico de PC. 
Dentre estes, 50% são crianças com idade entre 1 e 12 anos, 19% com até 1 ano de idade e 31% com 
idade entre 12 e 15 anos. Segundo os dados coletados, 56% das crianças atendidas são do sexo 
feminino, e a queixa principal apontada pelos pacientes na avaliação em 69% dos casos, foi 
dificuldade para andar. CONCLUSÃO Observam-se valores relativamente elevados de pacientes 
portadores de PC atendidos na clínica, não havendo prevalência em nenhum dos sexos. Apesar do 
avanço no tratamento de pacientes com PC, a melhor forma de tratar ainda é a prevenção, que se dá 
por meio de cuidados e atenção no pré-natal, bem como do acompanhamento adequado da criança 
após o nascimento. Contudo, a ação multidisciplinar sobre os diferentes impactos causados pela PC, é 
de grande relevância a fim de proporcionar melhor qualidade de vida a estes pacientes. 
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PREVALÊNCIA DE DIARREIA EM CRIANÇAS MENORES DE 09 ANOS EM UMA 
UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA CIDADE DE PARNAÍBA-PI 
 
INTRODUÇÃO A diarreia constitui uma das principais causas de morbimortalidade em crianças 
menores de cinco anos de idade, principalmente em menores de um ano, e, por isso, é considerada um 
grave problema de saúde pública. Cerca de dois milhões de crianças morrem a cada ano nos países 
subdesenvolvidos em consequência de doenças diarreicas, segunda maior causa de morte em crianças 
com menos de cinco anos de idade. Devido à importância que a diarreia infantil continua tendo na 
mortalidade destas, foi realizado o presente trabalho que teve como objetivo identificar a prevalência 
da doença em crianças. MATERIAIS E MÉTODOS O presente estudo foi realizado no período de 
Julho de 2011, sendo coletados os casos notificados de diarréias registrados em formulários e 
analisados por mês e faixas etárias do período de Janeiro a Maio de 2011 em uma unidade de saúde da 
cidade de Parnaíba-PI. No período do estudo foram registrados 587 casos de diarréias variando de 0 a 
9 anos, e expressos em gráficos pelo programa Microsoft Excel 2010 de acordo com o mês e faixa 
etária. Foi calculada a porcentagem através dos dados obtidos, mensurando a prevalência da diarreia 
nos indivíduos analisados, e o mês de maior primazia. Para fins de estudos epidemiológicos, diarreia 
foi definida como o aumento do volume da água fecal, o que acarreta diminuição na consistência das 
fezes e aumento no número de evacuações com duração de até duas semanas. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Das 587 crianças com diarreia analisadas nos quatros primeiros meses de 2011, as 
mais acometidas com a patologia foram as de 01 a 04 anos de idade com 59,6% de prevalência, 
seguidos pelas menores de um ano (23%), resultados similares à estudos anteriores, e em terceiro as 
que tinham entre 05 a 09 anos (17,4%). Os meses de maiores notificações de diarreia foram o mês de 
Fevereiro (33,9%), seguido pelo mês de Janeiro (32,3%), corroborando assim com o que foi relatado 
em outros estudos anteriores, onde os primeiros meses do ano apresentaram médias mais altas. 
Observando então, a partir da comparação da média mensal de pluviosidade com a incidência de 
diarreia, uma associação entre a intensidade das chuvas e o número de casos. CONCLUSÃO A alta 
prevalência de diarreia principalmente em crianças de 01 a 04 anos de idade, constitui um problema de 
saúde pública. Portanto, o melhor conhecimento desses aspectos facilitará a tomada de medidas de 
controle da diarreia e melhor acompanhamento e avaliação dos programas de controle da 
morbimortalidade por essa doença no Brasil. 
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PREVALÊNCIA DE OBESIDADE EM ESCOLARES DO MUNÍCIPIO DE 
PARNAÍBA-PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a obesidade está 
assumindo proporções epidêmicas em todo o mundo sendo considerada uma doença pediátrica crônica 
perigosa por estar associada com um grande número de comorbidades. O modelo de comportamento 
tendendo à inatividade e inadequação da dieta familiar também é um fator que pode levar à obesidade 
precoce, pelo fato da criança exercer pouco controle sobre o ambiente em que vive, estando sujeita às 
mudanças de padrões ambientais e de conduta.Objetivo: Descrever a prevalência de obesidade em 
escolares do município de Parnaíba-Piauí. MATERIAIS E MÉTODOS Estudo do tipo transversal 
com abordagem quantitativa e descritiva, aprovado pelo Comitê de ética e pesquisa da Universidade 
Federal do Piauí (CAAE: 0384.0.045.000-11), realizado no período de março a abril de 2012. A 
amostra foi constituída de 100 crianças na faixa etária entre 5 e 11 anos matriculadas em escolas 
públicas na cidade de Parnaíba. Foram coletados peso e altura para o cálculo do Índice de massa 
corporal (IMC), em uma sala na própria escola, com a autorização da diretora. Os indivíduos foram 
divididos quanto à idade em 7 grupos: crianças de 5 anos (C5), de 6 anos (C6), de 7 anos (C7), de 8 
anos (C8), de 9 anos (C9), de 10 anos (C10) e de 11 anos (C11), e quanto ao percentil em: Baixo Peso 
(BP), Eutróficas (EU), Sobrepeso (SP) e Obesidade (OB). Apresentou como critérios de inclusão: estar 
matriculado em escola pública, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 
pais, ter entre 5 e 11 anos; e critério de exclusão: ter faltado a aula no dia selecionado para a 
intervenção. A análise dos dados foi realizada por meio do teste de comparações múltiplas de 
Newman-Keuls, apresentando significância de p < 0,05. RESULTADOS E DISCUSSÃO A 
maioria das crianças foi classificada como EU, com o total de 79,8% (n=83), apresentando maior 
porcentagem em todas as idades, principalmente: C11 (90,9%), C5 (89,47%) e C7 (83,33%). Tanto o 
BP quanto o SP, foram constituídos de 8,65% (n=9) da amostra. Notou-se que o BP foi mais 
encontrado no C6 (22,22%) e no C7 (11,11%), já o SP esteve mais presente nos grupos: C8 (18,18%), 
C10 (15,38%) e C9 (14,28%). Os indivíduos classificados como OB foram encontrados apenas no C6 
(11,11%) e no C10 (7,69%), totalizando 2,88% (n=3) de todos os participantes. Segundo os valores do 
IMC, houve diferenças estatísticamente significantes no C10 quando comparados com C5, C6 e C7. 
CONCLUSÃO Os escolares avaliados, de uma forma geral, foram classificados como eutróficos. 
Até os 10 anos eles tiveram um aumento crescente nos valores do IMC, logo, nessa faixa etária devem 
ser realizadas medidas para se prevenir a obesidade infantil, principalmente na escola, visto que esta 
exerce uma forte influência na atitude e no comportamento infantil sobre atividade física e nutrição. 
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RISCO OCUPACIONAL NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA DA CIDADE DE PARNAÍBA-PI 
 
INTRODUÇÃO O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é uma modalidade de 
assistência especializada, fora do âmbito hospitalar, cuja finalidade de atendimento visa à manutenção 
da vida e/ou a minimização das seqüelas. Estudos têm demonstrado o risco de profissionais de saúde 
em adquirirem infecções tais como hepatites B e C, e o vírus da imunodeficiência humana (HIV) após 
a exposição acidental a material biológico, seja por lesões percutâneas ou por contato com sangue 
contaminado. O objetivo desta pesquisa foi identificar os riscos ocupacionais a que estão expostos os 
profissionais da equipe de Unidades de Suporte Básico e Avançado de vida em emergências. 
MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva com análise 
qualiquantitativa dos dados. O estudo foi realizado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências 
(SAMU) do Município de Parnaíba-PI, que é composto por Unidades de Suporte Básico (USB) e 
Unidades de Suporte Avançado (USA). A amostra foi constituída pelos 50 trabalhadores que atuam no 
SAMU, Os dados foram coletados no mês de maio de 2012, por meio de um questionário semi-
estruturando aplicado aos profissionais no local de trabalho. Os mesmos assinaram um termo de 
consentimento livre e esclarecido efetivando a participação na pesquisa de acordo com as normas para 
pesquisa envolvendo seres humanos (Res. CNS nº 196/96). RESULTADOS E DISCUSSÃO Os 
trabalhadores foram distribuídos por categoria sendo 12 médicos, 08 enfermeiros, 12 técnicos de 
enfermagem e 18 socorristas. A faixa etária do grupo estava entre 20 e 55 anos. Quanto ao sexo, a 
maioria (64%) era do sexo masculino e casados (76%). Em relação à experiência profissional, 18 
trabalhadores (36%) possuíam tempo de serviço na profissão inferior a 2 anos. Médicos e enfermeiros 
consistentemente demonstraram maior conhecimento sobre o assunto, estando mais aptos a adotarem 
as medidas de precaução padrão do que socorristas e técnicos de enfermagem. Porém 68% dos 
profissionais, em geral, apresentaram deficiências. Sendo que o maior risco está relacionado ao 
contato direto com sangue e secreções. CONCLUSÃO Diante dos resultados descritos, da 
importância social do atendimento pré-hospitalar e de sua repercussão na qualidade de vida do 
indivíduo assistido, sugere-se que uma proposta de educação permanente sobre medidas de precaução 
padrão a serem implantadas, a fim de minimizar a exposição ocupacional. Dessa forma, espera-se 
aprimorar o conhecimento do profissional do atendimento pré-hospitalar, conscientizando-o da 
importância em adotar práticas seguras e de sua responsabilidade frente à proteção de sua saúde e do 
paciente. 
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM ÁGUAS DESTINADAS AO CONSUMO 
HUMANO COLETADAS EM RESIDENCIAS NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-
PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO A água é um recurso natural essencial à vida, em vista disso a análise 
microbiológica da água é de suma importância como indicador de qualidade. O propósito primário 
para a exigência de qualidade da água é a proteção à saúde pública, evitando o impacto de doenças de 
veiculação hídrica. Segundo a Organização Mundial da Saúde cerca de 80% das doenças que ocorrem 
em países em desenvolvimento são veiculadas pela água contaminada por microrganismos 
patogênicos. Sendo assim, este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de águas 
potáveis coletadas em residências no município de Parnaíba-Piauí conforme os parâmetros de 
portabilidade e qualidade preconizados pela portaria MS 518/2004. MATERIAIS E MÉTODOS 
Todas as amostras foram coletadas em vidrarias previamente preparadas por esterilização em 
autoclave. Para a coleta das amostras foram realizadas coletas em 104 torneiras de domicílios no 
município de Parnaíba no período de janeiro a agosto de 2011 distribuídas em cerca de 13 coletas 
mensais. A análise microbiológica seguiu a Técnica de Tubos Múltiplos (APHA, 1995), para 
determinar o NMP (número mais provável) de coliformes totais e fecais.. As análises foram realizadas 
no Laboratório de Controle Microbiológico de Águas da Agespisa num tempo não superior a 6 horas 
após a coleta das amostras. RESULTADOS E DISCUSSÃO De acordo com as análises 
microbiológicas realizadas foram encontradas bactérias gram-negativas (fermentadoras de lactose) em 
5,76% (06) das amostras. A pesquisa para E. coli é indicativa para contaminação de água com fezes 
humanas, para estas análises foram verificadas a presença de E. Coli em 3,84% (04). Verificou-se que 
a maioria das amostras analisadas, cerca de 94,24 % (98), encontram-se em condições adequadas para 
o consumo humano. CONCLUSÃO A presença de coliformes totais e fecais nas amostras avaliadas 
pode ser decorrente de contaminação cruzada nas fontes de coleta, provavelmente, devido ao mau uso 
e/ou conservação das tubulações. Vale salientar que a E. coli é uma bactéria patogênica e sua 
contaminação deve ser evitada. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA EM ÁGUAS DESTINADAS AO 
CONSUMO HUMANO COLETADAS EM RESIDENCIAS NO MUNICÍPIO DE 
PARNAÍBA-PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO A água é um recurso essencial à sobrevivência de todos os seres vivos e o seu 
fornecimento em quantidade e qualidade é fundamental para a perfeita manutenção da vida humana. 
Sendo um bem que precisa ser preservado, em vista que as quantidades de água atuais com padrão de 
potabilidade ideal são menores do que os de outrora. A diminuição da quantidade e da qualidade da 
água potável a níveis que comprometam até mesmo a sobrevivência humana é um problema cada vez 
mais próximo. A análise de qualidade da água é de extrema importância para sua utilização uma vez 
que concentrações anômalas de determinado elemento podem causar prejuízos à saúde pública e ao 
meio ambiente. Sendo assim, este estudo teve como objetivo avalia a qualidade Físico-química da 
água consumida em residências no munícipio de Parnaíba conforme os parâmetros de portabilidade e 
qualidade preconizados pela portaria MS 518\2004. MATERIAIS E MÉTODOS As amostras 
coletadas para as análises foram acondicionadas em frascos esterilizados com capacidade para 2L. 
Para a coleta das amostras foram realizadas coletas em 11 torneiras de diferentes bairros do munícipio 
de Parnaíba no mês de agosto de 2011. As análises físico-químicas foram efetuadas de acordo com as 
técnicas adotadas da APHA (1998). Foram analisados os seguintes parâmetros: PH, cloro, cloreto, 
alumínio, ferro, dureza. As analises foram realizadas no laboratório da AGESPISA em um tempo não 
superior a 6 horas após a coleta. RESULTADOS E DISCUSSÃO Os resultados das análises 
físico-químicas quantificaram valores de pH de 6.8 a 8, considerados dentro dos limites permitidos 
pela legislação, porém com uma variabilidade expressa. Quanto aos teores de ferro total dissolvido 
presentes nas amostras avaliadas encontram-se no limite máximo permitido pela legislação que é de 
0,30 mg/L, apresentando com isso, qualidade necessária para consumo, neste dado analisado. O cloro 
é o produto mais utilizado na desinfecção da água, sendo a sua presença em concentração suficiente 
fundamental como agente bactericida, teve variabilidade de 0.2 a 2 mg/L, demonstrando haver 
alteração destes parâmetros ao longo das diferentes tubulações e reservatórios. O valor de Cloreto 
medido variou de 23 a 95 mg/L, níveis elevados desses sais podem alterar o sabor da água. A dureza é 
a soma de cálcio e magnésio e é tida como uma medida da capacidade da água de precipitar sabão, 
quantificada no valor 44 a 200 mg/L. Os teores de alumínio presente na amostra encontram- se bem 
inferior ao limite máximo permitido pela legislação que é de 0.2 mg/L em concentrações altas pode 
levar a sérios problemas de saúde. CONCLUSÃO Pode-se concluir por meio dos valores obtidos, 
que as águas analisadas são próprias para o consumo humano e estão dentro dos padrões exigidos pela 
portaria MS 518\2004, por tanto estando apta para o consumo humano. 
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AVALIAÇÃO DOS NÚMEROS DE CASOS DE NOTIFICADOS DE 
HIPERCOLESTEROLEMIA NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011 
EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE MÉDIO PORTE NO MUNICÍPIO DE 
PIRACURUCA-PI 
 
INTRODUÇÃO INTRODUÇÃO: O conjunto de patologias caracterizadas por uma alteração do 
metabolismo dos lipídios séricos recebe o nome de dislipidemia que, juntamente com o excesso de 
peso são considerados pela literatura científica como fatores determinantes para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares. No Brasil, estas doenças constituem a principal causa de morbimortalidade. 
Os níveis de colesterol sanguíneo estão basicamente determinados por fatores como as características 
genéticas e por fatores adquiridos (dieta, tabagismo, etc). A hipercolesterolêmica é a principal causa 
da aterosclerose. O teste de colesterol é um exame de sangue que mede o nível de colesterol total e 
suas duas frações: o colesterol de alta densidade (HDL) e o colesterol de baixa densidade (LDL). 
OBJETIVO: O estudo tem como objetivo demonstrar os casos notificados de hipercolesterolêmica em 
indivíduos que realizaram lipidograma na cidade de Piracuruca-Pi no período de outubro a dezembro 
de 2011 em uma unidade de saúde de médio porte situada no município referido. MATERIAIS E 
MÉTODOS O levantamento de dados se deu através de uma visita a instituição pesquisada, onde foi 
coletada a incidência acerca dos casos de hipercolesterolêmica no período de outubro a dezembro de 
2011. Analisaram-se os registros dando-se prioridade ao analito. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No período referente ao estudo foram realizados 99 testes, destes, 27 apresentam elevação nos níveis 
de colesterol total e 72 apresentaram valores dentro do limite de referência. A média do colesterol 
sanguínea avaliado em jejum dos pacientes alterados foi de 223,6 mg/dl. Sendo que a média do normal 
é de 200 mg/dl ou menos. CONCLUSÃO A Organização Mundial da Saúde (OMS) já alertou os 
países para a falta de tratamento para pessoas com altos níveis de colesterol, já que a maioria dos 
pacientes não recebe orientação médica para reduzir o risco de doenças cardiovasculares como o 
infarto e o derrame, o que tem ocasionado um alto índice de óbitos por doenças cardiovasculares. O 
controle do colesterol deve ser tomado como uma preocupação pública já que os agravos dessa doença 
afeta diretamente a vida e a economia dos países, daí a importância de um estudo em áreas não tão 
visadas pelo poder público como Piracuruca-Pi. 
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Avaliação da qualidade dos alimentos ofertados em 20 escolas da 
cidade de Santa Maria, RS 
 
INTRODUÇÃO A segurança alimentar baseia-se na produção e acesso a alimentos; controle de 
doenças nutricionais; e controle higiênico-sanitário de alimentos. Todo ano 100 milhões de pessoas 
sofrem intoxicações por alimentos ou água contaminados (UNGAR et al., 1998). Conforme NETO 
(2006) o alimento recebido para preparo de refeições deve ser avaliado segundo: data de validade, 
condições da embalagem, temperatura do alimento e características sensoriais. O objetivo desse estudo 
é avaliar a qualidade dos alimentos oferecidos em Escolas de Educação Infantil do Município de Santa 
Maria, RS. MATERIAIS E MÉTODOS Estudo de delineamento transversal, com coleta de dados 
em roteiros de vistorias de 20 escolas de educação infantil de Santa Maria, RS, que foram realizadas 
pela Vigilância Sanitária do Município de Santa Maria, RS, no período de julho de 2011 e abril de 
2012. O diagnóstico situacional foi baseado na Portaria nº 78/2009 ? Rio Grande do Sul; Resolução-
RDC nº 216/2004 ? ANVISA; Decreto nº 23430, de 24/10/1974 ? Rio Grande do Sul; Lei nº 6503, de 
22/09/1972 ? Rio Grande do Sul; e Decreto Executivo nº 051/2011 ? Santa Maria, RS. O projeto foi 
aprovado pelo comitê de ética do Centro Universitário Franciscano, sob-registro número 379.2011.2. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO De 20 escolas vistoriadas, 10% (n=2) delas tinham alimentos 
indevidamente registrados. Segundo NETO (2006) a rotulagem é importante, pois dá informações 
exatas da composição e formulação do produto, evitando ingredientes não declarados ou informações 
incompletas. A maior taxa de inadequação ocorreu no item alimentos corretamente embalados, com 
60% (n=12) escolas em desconformidade. Em unidades de alimentação e nutrição na Universidade 
Federal da Bahia 40% usavam vasilhames plásticos ou de vidro para armazenar as sobras, 15% 
usavam a própria lata, 25% utilizavam toda lata após aberta e 20% não usavam enlatados 
(CARDOSO, 2005). Quanto à validade dos alimentos, verificou-se um percentual de 65% (n=13) de 
inadequação. A maior incidência de Alimentos vencidos e apreendidos foram arroz (456 Kg), farinha 
de milho (74Kg), leite em pó (88,1Kg), carne bovina (185,5 Kg) e carne de frango (116 Kg). Em 
estudo realizado por NUNES e ARAÚJO (2003) 80% da matéria-prima encontrada em restaurantes da 
região administrativa do Lago Sul, Brasília ? DF, apresentavam prazo de validade expirado. Das 
escolas estudadas, 100% (n=20) apresentaram procedência comprovada de alimentos não embalados. 
Conforme GIARETA (2006), em estudo realizado em panificadoras, a matéria-prima obteve índice de 
adequação de 71%, pois os fornecedores eram cadastrados e os alimentos tinham ótimas características 
sensoriais. CONCLUSÃO Pôde-se verificar que as escolas avaliadas têm problemas no 
armazenamento do alimento, com grande quantia de alimentos fora do prazo de validade. Isso 
demonstra a necessidade da realização constante de capacitação em programas de educação alimentar, 
buscando conscientizar os manipuladores de alimentos dos perigos trazidos por alimentos em más 
condições de armazenamento. 
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SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ: POLIRRADICULONEURITE 
DESMIELINIZANTE INFLAMATÓRIA AGUDA - RELATO DE CASO 
 
INTRODUÇÃO A síndrome de Guillain-Barré (SGB) consiste em uma polirradiculopatia 
desmilielinizante inflamatória aguda, na grande maioria das vezes reversível, que se caracteriza por 
uma desmielinização principalmente dos nervos motores, mas pode atingir também os nervos 
sensitivos. Trata-se de uma doença de caráter autoimune que acomete primordialmente a mielina da 
porção proximal dos nervos periféricos de forma aguda/subaguda. A SGB tem uma incidência anual 
de 1-4 por 100.000 habitantes. Não existem dados epidemiológicos específicos para o Brasil. Essa 
síndrome caracteriza-se por comprometimento periférico ascendente, progressivo e geralmente 
simétrico, na qual as manifestações motoras predominam sobre as sensoriais. Caracteristicamente, há 
perda de força dos membros inferiores, perda do controle esfincteriano, comprometimento de pares 
cranianos e diminuição dos reflexos tendinosos profundos. Geralmente, em cerca de 2/3 dos casos com 
SGB, uma infecção respiratória aguda ou gastrointestinal, clinicamente identificada ou evidenciada 
pela subida do título sérico de imunoglobulinas, precede o início da SGB em 1 a 3 semanas, e que 
geralmente se encontra resolvida na altura do diagnóstico. Dos agentes envolvidos nas infecções, 
salientam-se o Campylobacter jejuni, seguida por citomegalovírus, vírus Epstein Barr e outras 
infecções virais, tais como hepatites, influenza e HIV. Outros fatores precipitantes de menor 
importância são cirurgia, imunização e gravidez. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de 
SGB, para que tal afecção possa ser suspeita na prática clínica por profissionais de saúde. 
MATERIAIS E MÉTODOS Paciente, 42 anos, branco, com manifestação de paraplegia flácida e 
arrefléxica. A doença iniciou há três meses com tetraparesia de caráter ascendente (bilateral e 
simétrica) associado à disartria, diplopia e disfunção esfincteriana. Aos testes clínicos realizados não 
apresentou insuficiência respiratória. O exame de líquor demonstrou dissociação proteína-citológica, 
mas a bacterioscopia revelou-se ausente. Realizou tratamento com infusão de imunoglobulina humana 
400mg/kg de peso por dia durante cinco dias. RESULTADOS E DISCUSSÃO Não há nenhum 
teste específico para o diagnóstico, sendo feito pelas características clínicas e também pela alteração 
do líquido cefalorraquidiano. A taxa elevada de mortalidade relacionada à doença poderia ser 
explicada pela rápida paresia de músculos respiratórios, seguidos de falência respiratória. A 
observação, com cuidados intensivos, devem ser iniciadas precocemente. A paralisia ascendente 
rapidamente progressiva é tratada com a imunoglobulina endovenosa, na dose de 0,4g/kg/dia. A 
plasmaférese, corticóides e ou drogas imunossupressoras são alternativas se a imunoglobulina for 
ineficaz. CONCLUSÃO Diante de uma síndrome com risco iminente de morte por insuficiência 
respiratória, faz-se necessária a melhoria na acuidade diagnostica por profissionais de saúde, de forma 
que o tratamento possa ser realizado em caráter de urgência. 
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SITUAÇÃO DA SOROPREVALÊNCIA DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 
NA ZONA RURAL DE BOM JESUS- PI 
 
INTRODUÇÃO A Leishmaniose Visceral canina (LVC) é uma doença sistêmica severa e fatal 
causada pela Leishmania chagasi na América latina. É uma zoonose transmitida ao homem e aos 
animais através da pica de fêmeas hematófagas dos insetos do gênero Lutzomyia (TAFURI et al., 
2001). Desde a década de 90, a região Nordeste é a que registra os maiores coeficientes de incidência 
da LVC (ALVES & FAUSTINO, 2005). O objetivo deste estudo foi determinar aspectos 
epidemiológicos e clínicos de cães com sorologia positiva para Leishmania chagasi provenientes da 
zona rural do município de Bom Jesus, estado do Piauí, Brasil. MATERIAIS E MÉTODOS Este 
estudo foi desenvolvido na zona rural do município de Bom Jesus que possui uma extensão de 5.709 
km2, apresentando microrregiões na zona rural com distâncias de 5 km até 52 km, partindo do centro 
da cidade. Coletou-se sangue de 144 cães e de cada animal foi coletado aproximadamente 3 ml de 
sangue através da venopunção da cefálica ou da jugular, para obtenção de soro, que foi armazenado 
em tubos de eppendorf identificados e congelados no laboratório de Microbiologia da UFPI. As 
amostras de soro dos cães foram submetidas ao teste RIFI para a detecção de anticorpos de L. chagasi. 
Para verificar a associação entre as variáveis categóricas e a positividade da infecção, foi utilizado o 
teste de Teste Exato de Fisher, com nível de significância de 5%. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De 144 amostras de soro examinados, 3,47% foram positivas ao teste RIFI. Neste estudo a faixa etária 
mais acometida pela LVC foi a jovem com 80% (4/5) dos cães soropositivos para a LVC, observou-se 
também que apesar da maioria dos animais soropositivos para LVC serem machos, 80% (4/5), não foi 
observada diferença significativa entre as proporções de soropositivos ou negativos com relação ao 
sexo, (p= 0, 999), quanto à sintomatologia, para LVC 20% (1/5) eram assintomáticos e 80% (4/5) 
apresentavam sintomatologia característica da doença, porém não houve diferença estatística entre os 
sintomáticos e os animais assintomáticos, (p = 0,407). Embora as alterações cutâneas sejam os sinais 
clínicos mais comumente observados na LVC (FEITOSA et al., 2000), neste estudo não foram 
observadas tais alterações nos animais positivos para LVC que apresentaram principalmente, 
linfadenomegalia, onicogrifose e perda de peso. CONCLUSÃO Os resultados deste estudo 
permitem concluir que a soroprevalência de leishmaniose entre os cães da zona rural de Bom Jesus, 
Piauí é baixa e que os principais sinais clínicos observados nos animais positivos foram onicogrifose, 
perda de peso, aumento de linfonodos e animais assintomáticos. 
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SUSCEPTIBILIDADE ANTIMICROBIANA DE SALMONELLA SP. ISOLADAS DE 
PSITACÍDEOS APREENDIDOS PELO IBAMA. 
 
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 livre como em cativeiro, podem estar infectados 
ou atuar como reservatórios de patógenos associados à zoonoses. Dentre os agentes bacterianos 
responsáveis por zoonoses, temos os do gênero Salmonella, constituído por 2.523 sorovares. Essas 
bactérias estão amplamente dispersas na natureza e podem ser encontradas no trato gastrointestinal de 
mamíferos, répteis, aves e insetos. Informações sobre a incidência e distribuição de bactérias do 
gênero salmonelas na população desses animais são essenciais para se relacionar os possíveis 
reservatórios que possam ser responsáveis pela transmissão desta zoonose. O uso indiscriminado de 
antibióticos na medicina humana, na medicina veterinária e na agricultura, tem contribuído muito para 
o aumento da resistência dos micro-organismos a esses fármacos. Portanto, a determinação do perfil 
de sensibilidade e resistência a antimicrobianos entre os sorovares de salmonella sp. isolados em 
determinada região, subsidia informações para procedimentos terapêuticos em medicina humana e 
veterinária, além de servir como importante marcador epidemiológico. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a sensibilidade das salmonelas a antimicrobianos amplamente utilizados na prática médica, 
isoladas de papagaios (A. amazona e A. aestiva) apreendidos pelo CETAS/IBAMA  em Teresina, PI. 
MATERIAIS E MÉTODOS Foram coletadas amostras de ?swab? cloacal de 49 papagaios, com 
idades entre um a seis meses e encaminhadas ao LAMIVE/CCA/UFPI, os quais foram submetidos ao 
enriquecimento seletivo em caldo tetrationato de Kauffmann a 37ºC por 12 a 18 horas e 
simultaneamente inoculados nos meios Agar Salmonella-Shigella, Hektoen e Verde Brilhante e 
incubados a 37ºC por 24 horas. As colônias típicas de Salmonella sp. foram identificadas através de 
provas bioquímicas. RESULTADOS E DISCUSSÃO Das amostras analisadas, em quatro (8,2%) 
detectou-se a presença de Salmonella sp. Quanto ao perfil de sensibilidade, as amostras apresentaram-
se 100% sensíveis à tobramicina, clorafenicol e ácido nalidíxico, 75% apresentaram sensibilidade 
frente à cefoxitina, cefalotina, sulfonamida e sulfametoxazol/trimetoprim e 50% foram sensíveis à 
amicacina e ampicilina. CONCLUSÃO Conclui-se, portanto, que os papagaios de vida livre 
apreendidos no Estado do Piauí são reservatórios da bactéria zoonótica do gênero Salmonella sp. e 
apresentam diferentes perfis de sensibilidade aos antibióticos utilizados na clínica médica. 
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CONCENTRAÇÃO DE FLUORETO EM ÁGUAS MINERAIS COMERCIALIZADAS 
NO PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO O uso de fluoretos deve ser controlado em termos de risco/benefício, pois enquanto 
a subdosagem não fornece benefício anticárie, a sobredosagem estará associada com fluorose dentária. 
Em virtude do aumento do consumo de água mineral pela população, este estudo teve por objetivo 
analisar a concentração de fluoreto em águas minerais comercializadas no Piauí, bem como validar as 
informações rotuladas nas embalagens das referidas águas. MATERIAIS E MÉTODOS Foram 
analisadas nove marcas comerciais de águas minerais. Para a realização das análises, foi utilizado 
eletrodo específico (Orion modelo 9609: Orion Research) e um analisador de íons (Orion modelo 710-
A: Orion Research), previamente calibrados com soluções padrões de flúor de 0,125 a 1,0 ppmF. As 
amostras de três lotes de cada marca foram analisadas em duplicata com tampão TISAB III na 
proporção de 1:10, utilizando-se o volume de 0,1ml de TISAB para 1 ml de solução. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram observadas concentração de fluoreto semelhantes aos 
valores apresentados nos rótulos das embalagens das águas minerais testadas (media de 0,17 ppm ? 
mínima 0,01 e máxima 0,80), valores estes bem abaixo dos ideais calculados para o estado do Piauí 
(0,7 ppm, variação entre 0,6 e 0,8) para fornecer benefício anticárie. CONCLUSÃO Apenas uma 
marca obteve concentração adequada de flúor. O fluoreto presente na maioria das águas minerais 
comercializadas no Piauí está em concentração insuficiente para atuar no controle da cárie dentária, 
embora alguns rótulos exibam a propaganda da água como ?fluoretada? induzindo o consumidor a crer 
no seu benefício anticárie 
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CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DO LEITE BOVINO IN 
NATURA NA CIDADE DE BOM JESUS - PI. 
 
INTRODUÇÃO Do ponto de vista de saúde pública, o leite, ocupa lugar de destaque em nutrição 
humana, pois se constitui em um alimento essencial para todas as idades, principalmente recém-
nascido (OLIVEIRA et al.,1999). A sua qualidade higiênica é influenciada principalmente pelo estado 
sanitário do rebanho, manejo dos animais e dos equipamentos durante a ordenha, a presença de 
microrganismos e resíduos de drogas, além de cuidados durante a manipulação para venda ao 
consumidor (DURR, 2004; BRITO; BRITO, 1997). Diante do exposto o objetivo deste estudo foi  
verificar forma e as condições sanitárias de comercialização do leite bovino in natura na cidade de 
Bom Jesus. MATERIAIS E MÉTODOS Visitaram-se os locais de comercialização de leite bovino 
cru in natura do Município de Bom Jesus, com a finalidade de conhecer e descrever os pontos de 
venda e verificar este é comercializado e acondicionado. Verificou-se que o consumo de leite in natura 
é uma tradição em Bom Jesus agravando o risco a saúde da população, já que não há qualquer tipo de 
fiscalização pelas autoridades competentes do leite comercializado e apesar da proibição legal imposta 
à comercialização do leite cru no Brasil (Lei nº 1.283 de 18/12/1950 e Decreto nº 30.691 de 
29/03/1952), a venda deste tipo de leite tem sido realizada abertamente, exatamente como ocorre nas 
cidades de São Paulo (BADINI, K. B. et al., 1996) e em Minas Gerais, onde estima-se que 47% do 
leite consumido sejam oriundos da comercialização clandestina do leite cru (BRANDÃO, 1994). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Dos estabelecimentos visitados 13% (3/23) comercializam o 
produto refrigerado. Os demais 87% dos estabelecimentos (20/23) não refrigeram o leite e os 
vendedores afirmaram que como a venda ocorre das seis às nove horas da manhã, não é necessário 
refrigeração. Esse é um fator de risco para consumo de leite cru já que segundo Arcuri e colaboradores 
(2006) as temperaturas baixas inibem ou reduzem a multiplicação da maioria das bactérias e diminuem 
a atividade de enzimas degradativas e segundo Brito e Brito (1997) se o leite não é refrigerado (4ºC) 
rapidamente após a ordenha, a população bacteriana poderá aumentar, atingindo números elevados que 
podem levar à deterioração. No momento da venda os vendedores não fazem uso de máscara, gorro, 
luva ou avental. Nos 10 locais em que há comercialização do leite acondicionado em latões o mesmo é 
vendido fazendo uso de canecas, sendo transportado em motos (07) ou em bicicleta (03), não se 
observou o uso de práticas de higiene na venda, pois foi verificado que a mesma pessoa entrega o 
produto, recolhe o dinheiro e em seguida, sem lavar as mãos, atende o próximo cliente com os mesmo 
utensílios (sujos de leite) que também está desprovido de proteção contra moscas, raios solares, 
fumaça de cigarro e outros agentes que possam contaminar e danificar a qualidade do produto e 
podendo trazer riscos para a população. CONCLUSÃO Conclui-se que a forma de comercialização 
do leite bovino in natura oriundo da cidade de Bom Jesus é um risco à saúde pública. 
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CRIADOUROS E IMÓVEIS FREQÜENTADOS POR AEDES 
AEGYPTI NA ZONA CENTRO-NORTE DE TERESINA, PIAUÍ, 
BRASIL. 
 
INTRODUÇÃO A dengue é uma doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, 
dependendo da forma como se apresente: infecção inaparente, dengue clássico (DC), febre 
hemorrágica da dengue (FHD) ou síndrome do choque da dengue (SCD). Atualmente, é a mais 
importante arbovirose que afeta o ser humano, constituindo-se em sério problema de saúde pública no 
mundo. Sua incidência ocorre, especialmente, nos países tropicais, onde as condições do meio 
ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, principal mosquito vetor. O 
presente trabalho objetiva-se por Identificar a diversidade de criadouros e tipos de imóveis 
frequentados por fêmeas de Aedes aegypti nos bairros da área norte-centro de Teresina/PI, bem como 
calcular os índices Predial e de Breteau das infestação de Aedes aegypti. MATERIAIS E 
MÉTODOS Trata-se de um inquérito domiciliar de caráter descritivo, realizada no ano de 2011 em 
sete bairros da região centro-norte de Teresina-PI, sendo estes nomeados pelas letras do alfabeto. Para 
a sua realização se dispôs de ajuda dos agentes de endemias da Gerencia de Zoonoses/Fundação 
Municipal de Saúde para a coleta de dados e levantamento dos índices. A população fonte do estudo 
foi construída pelos os 10.229 imóveis existentes, porém 1.603 encontravam-se fechados. Dessa 
forma, a amostra foi composta por 8.626 imóveis. RESULTADOS E DISCUSSÃO Pode-se 
observar que tanto o índices de infestação Predial quanto o índices de Breteau consideraram os bairros 
A, C, D, e F em nível de risco para epidemias de dengue, e que as residências são os locais com maior 
número de larvas encontradas, estas por sua vez em maior número nos depósitos de lixo, como 
(recipientes plásticos, garrafas, latas), entulhos, sucatas, ferros-velhos, recicladoras, entulhos. O valor 
encontrado do presente estudo foi superior ao encontrado no Levantamento Rápido do Índice de 
Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), realizado pelo MS no ano de 2008. CONCLUSÃO Esta 
pesquisa vem contribuir no sentido de apontar que as estratégias de combate ao vetor não têm sido 
suficientes, já que os bairros estudados estão com um nível de risco para epidemia de dengue, segundo 
parâmetros estabelecidos pela OMS. Bem como sugerir que as residências e os resíduos sólidos (lixo) 
produzidos por elas são os maiores criadores de focos de larvas do mosquito Aedes Aegypti. Nesta 
pesperctiva, é preciso a participação dos gestores públicos e entidades civis para resolução de 
abastecimento de água regular e coleta de lixo adequada; campanhas educativas nas escolas; 
aprimoramento do sistema de vigilância epidemiológica; participação de associações representativas 
da comunidade e a integração da Estratégia de Saúde da Família com a comunidade. 
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FREQUÊNCIA DE ENTEROPARASITAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS TEC LAB NO MUNICÍPIO DE 
PARNAÍBA-PI. 
 
INTRODUÇÃO As enteroparasitoses são infecções causadas por enteroparasitas protozoários e 
helmintos com ampla distribuição geográfica e elevada prevalência principalmente nos países 
subdesenvolvidos, representando um problema de saúde pública. As enteroparasitoses ocorrem 
principalmente em áreas onde há precariedade nas condições sanitárias, socioeconômicas, ambientais 
e educativas, o que favorece a disseminação dos enteroparasitas. O presente estudo teve como 
objetivos verificar a ocorrência e a frequência de enteroparasitas na população atendida pelo 
Laboratório de Análises Clínicas TEC LAB no município de Parnaíba, Piauí. MATERIAIS E 
MÉTODOS O levantamento de dados foi realizado no Laboratório de Análises Clínicas TEC LAB, 
uma instituição particular localizada na cidade de Parnaíba-PI. Foram analisados 3.192 exames 
parasitológicos de fezes, sendo 1.711 realizados entre janeiro e junho de 2010 e 1.481 entre janeiro e 
junho de 2011. Para a análise das amostras fecais no referido laboratório foi utilizado o método de 
Hoffman. RESULTADOS E DISCUSSÃO A partir dos dados coletados foi verificado que 24% 
dos pacientes atendidos estavam infectados por algum tipo de enteroparasita. Os enteroparasitas 
protozoários foram encontrados em maior índice (84%) na população examinada. Dentre as espécies 
de protozoários foi verificado que em 2010 houve uma maior frequência de Entamoeba coli com 41% 
dos casos e em 2011 prevaleceu Endolimax nana com 41% de positividade. Entre os helmintos o 
enteroparasita que apresentou maior índice em ambos os anos foi Ascaris lumbricoides, atingindo 68% 
dos casos em 2010 e 50% em 2011. CONCLUSÃO Este estudo mostra a ocorrência de diversas 
espécies de enteroparasitas na população pesquisada, principalmente protozoários. E indica que se faz 
necessário uma maior efetividade nas ações preventivas das doenças parasitárias com 
desenvolvimento de estratégias que levem ao controle das enteroparasitoses na área estudada. 
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LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA NO MUNICÍPIO DE 
SANTA LUZ-PI 
 
INTRODUÇÃO A leishmaniose visceral (LV) é um importante problema de saúde pública, 
compreendendo doenças zoonóticas causadas por agentes do gênero Leishmania (BRASIL, 2004). Os 
cães domésticos representam o principal reservatório para a infecção por Leishmania chagasi, sendo o 
principal responsável pela manutenção da LV (ALENCAR et al., 1956). Objetivou-se determinar os 
aspectos epidemiológicos e clínicos de cães com sorologia positiva para Leishmania chagasi 
provenientes da zona urbana do município de Santa Luz, Piauí. MATERIAIS E MÉTODOS 
Coletou-se sangue de 110 cães e de cada animal foi coletado aproximadamente 3 ml de sangue através 
da venopunção da cefálica ou da jugular, para obtenção de soro, que foi armazenado em tubos de 
eppendorf identificados e congelados no laboratório de Microbiologia da UFPI. As amostras de soro 
dos cães foram 
submetidas ao teste RIFI (Reação de Imunofluorescência Indireta) para detecção de anticorpos anti-
Leishmania spp. RESULTADOS E DISCUSSÃO Das 110 amostras de soro examinados 21% (23 
animais) foram soropositivos no teste de RIFI. Esta soroprevalência de LV canina encontrada em 
Santa Luz está dentro do relato de Rosário et al. (2005), que descreve a prevalência de LV canina 
variando de 1,9 a 35% e concorda com a literatura quando a cita como diferentes perfis 
epidemiológicos no Brasil. Entre os animais positivos obteve-se uma soroprevalência de 82,60% de 
cães adultos, 73,91% de cães machos e 60,9% de animais sintomáticos, este resultado corrobora com o 
descrito por Santos (2011) no município de Bom Jesus. As manifestações clínicas observadas nos cães 
sororreagentes, foram linfadenomegalia e onicogrifose que são similares às observadas em outros 
estudos Silva (2009); (COSTA et al., 2010). CONCLUSÃO Os resultados deste estudo permitem 
concluir que no município de Santa Luz - PI há leishmaniose visceral canina, exatamente como ocorre 
em outros municípios do Sul do estado e que um predomínio de animais sintomáticos, machos e 
adultos e que também há animais, embora soronegativos com sinais clínicos sugestivos da LV canina, 
sendo assim os aspectos epidemiológicos e clínicos da LV nos caninos do município de Santa Luz não 
diferem do encontrado no restante do Brasil. 
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FREQUÊNCIA DE PROTOZOOSES INTESTINAIS EM AMOSTRA 

POPULACIONAL URBANA DA CIDADE DE PIRIPIRI, PIAUI, BRASIL. 
 
INTRODUÇÃO As protozooses estão amplamente distribuídas nos países em desenvolvimento, e 
apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento de doenças, as mesmas ainda representam um grave 
problema de morbimortalidade na população em questão. Destaca-se, neste sentido, que as parasitoses 
intestinais estão diretamente relacionadas a idade, às condições higiênicas e sanitárias inadequadas, 
bem como com a má qualidade de água de consumo. As crianças representam um importante grupo de 
risco à infecção devido a maior suscetibilidade e maior grau de exposição às fontes primárias. O 
presente trabalho tem por objetivo determinar a frequência de protozooses intestinais em amostra 
populacional urbana da cidade de Piripiri, Piauí, Brasil. MATERIAIS E MÉTODOS No período 
entre janeiro e julho de 2011, foram examinadas 595 amostras fecais únicas de indivíduos de ambos os 
sexos, com idade inferior a 01 ano até 85 anos, através do método de Sedimentação Espontânea, no 
laboratório particular de análises clínicas Prevelab. RESULTADOS E DISCUSSÃO Observou-se 
uma frequência de 11,76%, com maior ocorrência em indivíduos do sexo feminino (65,71%) e na 
faixa etária de 01 a 10 anos (25,71%). Das espécies de protozoários encontrados, parasitos e 
comensais, constataram-se as seguintes taxas: Entamoeba coli (60%), Endolimax nana (37,14%), 
Entamoeba histolytica/E. dispar (34,29%), Giardia lamblia (4,29%), e Iodamoeba butschlii (2,86%). O 
monoparasitismo foi observado em 70% dos casos positivos e o poliparasitismo evidenciou-se em 
30% destes. A associação entre dois agentes ocorreu em 61,90% dos casos e entre três em 31,10%. A 
associação mais freqüente envolveu E. coli e E. histolytica/dispar, com nove ocorrências. O maior 
índice de infecção foi pelo protozoário E. coli, parasita não patogênico, marcador de contaminação 
fecal-oral. As crianças se mostraram como um importante grupo de risco à infecção, o que pode se 
justificar devido a imaturidade imunitária deste segmento etário, entre outros fatores. Nelas, além das 
agressões diretas, os parasitas podem causar déficit no estado nutricional, no crescimento e na função 
cognitiva. CONCLUSÃO O presente estudo revelou um coeficiente ligeiramente baixo, quando 
comparado a outros trabalhos epidemiológicos. Destacou-se monoparasitismo, bem como infecção em 
mulheres e crianças. Faz-se necessário a realização de pesquisas complementares, capazes de detectar 
os principais meios e focos de transmissão dessas protozooses. Além da implementação de ações 
preventivas que contribuam para erradicação das doenças parasitária e melhoria  na qualidade de vida 
dessa população. 
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LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS 
 
INTRODUÇÃO No Piauí, a Leishmaniose Visceral (LV) existe desde 1971, época em que já se 
realizavam pulverizações domiciliares para controle vetorial, com eliminação dos cães errantes e 
sororeagentes desde 1982 (Costa et al., 1990). Em Teresina-PI, um estudo entomológico capturou e 
identificou 1332 exemplares de Lutzomyialongipalpis infectados com a Leishmaniasp., entre 2004 e 
2005 (Dutra e Silva et al., 2007). De todas as regiões brasileiras que já relataram a presença desta 
enfermidade, o maior número de casos tem sido observado no Nordeste (ALVES e FAUSTINO, 
2005), com 89% de notificações (MONTEIRO et al. 1994) e desde a década de 90, a região Nordeste 
também registra os maiores coeficientes de incidência da LVC (CAMARGO-NEVES, 2006). As 
infecções dos cães precedem sempre a aparição dos casos humanos, pois o cão é o reservatório da 
doença para os humanos (MONTEIRO et al., 1994). Objetivou-se estudar os aspectos epidemiológicos 
da leishmaniose visceral humana no Município de Bom Jesus, PI. MATERIAIS E MÉTODOS 
Foi aplicado um questionário sócio-econômico e higiênico-sanitário nos pacientes de LV, com o 
objetivo de buscar o maior número de dados epidemiológicos possíveis.Entre os pacientes que foram 
visitados temos dois entrevistados que adoeceram em 2004, um em 2005, dois em 2007, três em 2008 
e um em 2009. Esses paciente residem nos bairros; DER (n=3), Chapadinha (n=2), Penitenciaria (n=1) 
e COAB (n=2). RESULTADOS E DISCUSSÃO Quanto a situação sócio-econômica dos 
pacientes entrevistados verificamos que são pessoas com condições precárias, exatamente como citado 
na literatura, que diz que o ambiente propicio a ocorrencia da LV é aquele de baixo nivel 
socioeconômico, pobreza, e transformações no ambiente, provocadas pelo intenso processo 
migratório, por pressões econômicas ou sociais, a pauperização consequente de distorções na 
distribuição de renda, o processo de urbanização crescente, o esvaziamneto rural e as secas periodicas 
acarretam a expansão das áreas endemicas e o aparecimento de novos focos (Brasil et al 2004). 
Percebemos que embora a maioria more em casa de tijolos, as condições sanitárias ainda são bem 
precárias, um fato que nos chama atenção é de não ter coleta seletiva em aproximadamente 67% das 
casas o que aumenta o risco de lixão e facilita a proliferação de vetores de inúmeras doenças, entre 
eles o Lutzomyialongipalpisque é o vetor da leishmaniose visceral, como cita o Brasil et al., (2004). 
Todos os bairros estudados possuem área de mata ciliar próximos, o que facilita a proliferação do 
vetor, exceto o bairro penitenciaria. CONCLUSÃO Os resultados deste estudo permitem concluir 
que a leishmaniose visceral humana possui as mesmas características sócias econômicas e higiênicas 
sanitárias citadas pela literatura e descritas pelo Ministério da Saúde. 
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LEVANTAMENTO DOS CARAMUJOS VETORES DA ESQUISTOSSOMOSE EM 
LAGOAS DO LITORAL PIAUIENSE. 
 
INTRODUÇÃO A esquistossomose é uma das doenças mais agravantes no mundo, ocorrendo na 
maioria dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Esta parasitose está ligada diretamente às 
precárias condições socioeconômicas em que se encontra a população afetada. No Brasil constitui um 
grave problema da saúde pública, onde prevalece à existência excessiva de reservatórios para a 
proliferação do parasita e a presença dos caramujos vetores da doença. Este trabalho teve como 
objetivos realizar o levantamento malacológico, analisar e identificar as espécies de caramujos vetores 
da esquistossomose em lagoas do município de Parnaíba, litoral piauiense MATERIAIS E 
MÉTODOS Foi realizado um levantamento malacológico nas lagoas do Portinho e da Prata, no 
litoral do Piauí, entre janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Os caramujos coletados foram 
selecionados, analisados para identificação das espécies encontradas e examinados no Laboratório do 
CCZ, Parnaíba-PI. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram analisados 5041 caramujos vetores, 
pertencentes a duas espécies e uma família, sendo 4983 da espécie Biomphalaria straminea e 58 
identificados como Biomphalaria glabrata. O ano de 2010 foi o que apresentou maior número de 
caramujos coletados com 4499 analisados. B. glabrata, principal espécie vetora, foi verificada apenas 
na lagoa do Portinho. Após o exame dos caramujos, foi observado que nenhum exemplar analisado 
das espécies encontradas apresentou positividade para cercária do Schistosoma mansoni. 
CONCLUSÃO O presente trabalho mostra a ocorrência de duas importantes espécies de caramujos 
vetores da esquistossomose em lagoas de Parnaíba. Estes achados podem contribuir para o 
aparecimento de casos positivos para a esquistossomose no litoral piauiense, ocasionando um impacto 
na saúde da população e na atividade turística da região litorânea do Estado, merecendo assim atenção 
das autoridades de saúde da região. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL MICROBIOLÓGICO DE AMOSTRAS DO TRATO 
GENITAL DETECTADO ATRAVÉS DO EXAME DIRETO 
 
INTRODUÇÃO O exame microbiológico direto é realizado a partir de amostra clínica recém-
colhida do paciente, podendo ser feito pela coloração de Gram (bacterioscopia) e/ou exame à fresco 
com salina. Neste exame as bactérias de importância clínica podem ser organizadas em grupos com 
base na coloração de Gram, na morfologia e motilidade. No trato genital feminino alguns gêneros 
bacterianos podem ser detectados pela coloração de Gram tais como os cocos Gram-positivos 
(Staphylococcus spp. e Streptococcus spp.); bacilos Gram-positivos (Corynebacterium spp.) e Gram-
negativo (Klebsiella spp., Proteus spp. e Pseudomonas spp.). Objetivou-se avaliar o perfil 
microbiológico a partir de fluidos biológicos do trato genital através de bacterioscopia e exame a 
fresco. MATERIAIS E MÉTODOS O levantamento dos grupos bacterianos do trato genital foi 
determinado através da bacterioscopia pela coloração de gram e pelo exame a fresco de secreção 
vaginal, corrimento vaginal, secreção uretral e urina. Os dados foram obtidos em um laboratório 
privado da cidade de Parnaíba-Piauí no período de dezembro de 2011 a março de 2012. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram avaliados 100 exames das quais 64 secreções vaginais; 3 
corrimentos vaginais; 2 secreções uretrais e 31 urinas. Nos resultados obtidos pela coloração de Gram 
observamos cocos Gram-positivos (54, 3, 2, 27); cocos Gram-negativos (13, 0, 2, 0); bacilos Gram-
positivos (36, 0, 0, 3) e bacilos Gram-negativos (23, 3, 0, 7) respectivamente a cada fluido. Ainda, 
obtivemos uma amostra de bacterioscopia que apresentou cocobacilos Gram-variáveis. No exame 
direito a fresco, dos fluidos avaliados 45 foram classificados com microbiota normal ou discreta e 55 
foram classificados como alterados (microbiota aumentada, pouco aumentada ou muito aumentada), e 
em um caso a microbiota estava inaparente. Ainda no exame direto foi determinada a presença de 
leveduras e Trichomonas vaginalis. CONCLUSÃO A bacterioscopia e o exame a fresco são formas 
de diagnóstico presuntivo de infecção que, auxilia na identificação dos grupos bacterianos através da 
coloração, pela forma e pela motilidade. Tais testes são atraentes devido a sua fácil execução, rapidez 
na obtenção de resultados e baixo custo. 
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CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS NA CIDADE DE TERESINA-PI 
 
INTRODUÇÃO As doenças sexualmente transmissíveis estão classificadas entre os problemas de 
saúde pública mais comum que ocorrem em todo o mundo. Estas, não se distribuem de forma 
homogênea na população, tendendo a se agrupar principalmente em indivíduos que têm pouca 
informação, e adotam práticas inseguras durante o ato sexual, como a não utilização de preservativos, 
multiplicidade de parceiros e felação. A Organização Mundial da Saúde (1999) estimou que ocorra 
cerca de 340 milhões de novos casos de DST por ano no mundo, sendo de 10 a 12 milhões destes 
casos no Brasil. Frente a esses aspectos, o estudo torna-se um instrumento de informação, 
conhecimento e prevenção para a população, assim como, pretende despertar na mesma o interesse em 
aderir aos serviços de saúde, permitindo assim uma avaliação contínua do seu estado. MATERIAIS 
E MÉTODOS A pesquisa foi constituída de dados informatizados de homens e mulheres que foram 
atendidos no CTA da cidade de Teresina-PI no período de março a outubro de 2011, e submeteram-se 
a exames referentes às DSTs (HIV, VDRL e marcadores sorológicos das hepatites virais B e C), que 
estavam cadastrados no sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) do LACEN-PI. Foram 
incluídos 1071 pacientes acima de 18 anos, procedentes da cidade de Teresina-PI, sendo 667 homens e 
404 mulheres.Os dados coletados foram organizados em tabelas do Microsoft Excel 2010, e analisados 
por meio dos programas estatísticos SPSS ? 16.0 e BioEstat 5.0, empregou ?se o teste Qui-Quadrado 
(?2), usando o nível de significância de 5% (p < 0,05), com intervalos de 95% de confiança (IC 95%). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO A média de idade da população geral foi de 34,7 anos, a dos 
homens foi de 34,2 anos, e das mulheres de 35,5 anos. Maior parte da população reside na zona sul da 
cidade 41%, 30% na zona norte, na zona leste, 10% habitam a região do grande Dirceu, e 8% no 
centro da cidade. Com relação aos exames 15% dos indivíduos apresentou reagente em pelo menos um 
dos exames realizados, e 0,7% apresentou reagente em mais de um exame. Evidenciou-se que apenas 
0,28% da população foi reagente para HBsAg e Anti-HBs, e 0,19% da população apresentou o Anti 
HCV reagente. Em número bem mais elevado foi observado nos exames VDRL, HIV, e Anti ? HBc 
total, 1,90%, 2,53% e 4,80% respectivamente. CONCLUSÃO Frente aos resultados obtidos, 
observou-se que apesar da divulgação de campanhas preventivas e da distribuição gratuita de 
preservativos, ainda há uma taxa elevada na prevalência de DSTs, 15% da população apresentou pelo 
menos uma das doenças analisadas no estudo, sendo em número mais elevado o Anti-HBc total com 
4,80%. Com relação à infecção por hepatite B, percebeu-se que não houve utilização de outros 
marcadores sorológicos além do Anti-HBc total e HBsAg, sendo estes de grande importância para 
acompanhamento da evolução e/ou prognóstico da infecção. 
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INCIDÊNCIA DE HEPATITE A NO MUNICIPIO DE PARNAÍBA, PIAUÍ NO 
PERÍODO DE 2007 A 2011 
 
INTRODUÇÃO Hepatite é todo processo inflamatório que acomete o fígado podendo ter diversas 
causas. As hepatites virais são doenças infecciosas provocadas por diferentes agentes etiológicos que 
possuem tropismo primário pelo tecido hepático. Os principais agentes são os vírus da hepatite A, B, 
C, D e E, sendo o homem o único reservatório importante. A hepatite A é causada pelo vírus de 
mesmo nome (HAV), um Picornaviridae do gênero Hepatovirus, cujo genoma é constituído de RNA 
viral fita simples senso positiva. A doença possui distribuição universal sendo endêmica em muitas 
regiões, mas a prevalência varia de acordo com o desenvolvimento relacionado ao saneamento básico. 
A principal forma de transmissão é via oral-fecal e a doença geralmente benigna, raramente evoluindo 
para formas agudas fulminantes. O Brasil tem índices elevados de transmissão, com distribuição 
variando de região para região sendo, portanto, um grave problema de saúde pública no país. O 
presente estudo teve como objetivo analisar os casos confirmados de hepatite A na cidade de Parnaíba- 
Piauí durante o período de 2007 a 2011, distribuindo-os por faixa etária, sexo, escolaridade, raça e 
outros dados. MATERIAIS E MÉTODOS O presente estudo é do tipo descritivo de correlação 
sobre a incidência da Hepatite A na cidade de Parnaíba- Piauí, no período de 2007 a 2011. Foram 
elegíveis todos os casos de hepatite A notificados e confirmados na cidade de Parnaíba, com registro 
na Secretaria Municipal de Saúde. Dados complementares foram obtidos do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Departamento de 
Informática do SUS. Os dados foram analisados utilizando o programa Excel 12.0 for Windows. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Sessenta e sete casos suspeitos de hepatite A foram notificados 
no município durante o período em estudo, sendo que destes, 36 casos foram confirmados. A taxa de 
incidência padronizada variou de 7,5 por 100 mil habitantes 
em 2007 a 4,08 por 100 mil habitantes em 2011, apresentando uma variação percentual relativa de 
45,6 %. A maior taxa ocorreu em 2010 (8,23/100.000 habitantes). O maior número de casos ocorreu 
no sexo masculino (55,5%), na raça parda (66,6%), na zona urbana (72,2%) e na faixa etária de 10 a 
14 anos (27,7%). No que se refere à forma de transmissão, prevaleceu à contaminação da água ou 
alimentos (38,8%). CONCLUSÃO A taxa de incidência de hepatite A sofreu um decréscimo no 
último ano do período estudado no município de Parnaíba, com um pico em 2010. Os dados 
apresentados sugerem uma baixa notificação dos casos por estar abaixo da taxa do estado do Piauí no 
mesmo período. 
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PERFIL DOS CASOS DE INTOXICAÇÃO ATENDIDOS NA ATENÇÃO PRÉ-
HOSPITALAR EM CIDADE DO INTERIOR DO CEARA NO ANO DE 2012. 
 
INTRODUÇÃO Em 2009, foram registrados no Brasil, pelo Sistema Nacional de Informações 
Tóxico- Farmacológicas (SINITOX),101.086 casos de intoxicação humana, com um total de 818 
óbitos. Nesse período, os medicamentos se destacaram entre os agentes tóxicos, contribuindo com 
26,47% dos casos registrados pela Rede de Centros de Controle de Intoxicações e ocupando o 
primeiro lugar nas estatísticas relativas a esses eventos.O uso irracional de fármacos é apontado como 
um dos fatores responsáveis por intoxicações importantes, alimentado por informações de qualidade 
duvidosa e falta de interação entre os profissionais de saúde.Além dessa, outras formas de intoxicação 
são importantes determinantes na morbidade da população.No atendimento aos pacientes intoxicados 
destaca-se o papel da atenção pré hospitalar que atua como um dos principais instrumentos para a 
garantia de um bom prognóstico nos casos de intoxicação.O presente estudo tem como objetivo 
analisar o perfil de atendimento das intoxicações atendidas pelo SAMU Sobral. MATERIAIS E 
MÉTODOS O desenho do estudo é descritivo retrospectivo, foi realizada a partir da análise de 29 
fichas de regulação do SAMU-Sobral, referentes a casos de intoxicação, no período de janeiro a abril 
de 2012. Os dados coletados foram: faixa etária, idade, causa, procedimentos realizados e associação 
ao uso de álcool. RESULTADOS E DISCUSSÃO As intoxicações ocorreram com maior 
frequência em pacientes do sexo feminino (72%), a faixa etária mais acometida foi entre 25-39 anos 
(37,9%). A intoxicação medicamentosa foi a mais prevalente (58,6%), seguida da causada por venenos 
(13,8%) e por drogas de abuso(11,1%) .Os principais fármacos envolvidos foram paracetamol, 
dipirona e diazepam.Dentre os procedimentos mais realizados destaca-se a oximetria, punção venosa e 
cateterismo nasogástrico. O uso de álcool associado apareceu em 20.5% dos casos 
identificados.Destaca-se assim a importância e procedimentos realizados no atendimento pré-
hospitalar na prevenção e prognóstico. CONCLUSÃO Os resultados obtidos evidenciam que os 
medicamentos são os principais fatores de risco para intoxicação, o que demonstra a necessidade de 
mobilização de profissionais de saúde, indústria farmacêutica e vontade política na prevenção desses 
eventos.O estudo desses casos fornece um diagnóstico da situação, o que permite as equipes de APH 
estabelecer condutas, priorizar atendimentos e desenvolver protocolos. Além disso, é de fundamental 
importância o aprofundamento no conhecimento das motivações que desencadeiam os casos de 
intoxicação, principalmente, na faixa de maior risco entre 25-39 anos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

223 

AUTORES: JOSYWANDA GOMES OLIVEIRA SOUSA, UFPI 
SANSARA SANNY DE MENDONÇA ARAUJO, UFPI 
TEREZA CRISTINA DE CARVALHO SOUZA GARCÊS, UFPI 
HILMARA SANTOS CARVALHO, UFPI 
JUANA VICTORIA BRANDÃO DE SOUSA, UFPI 
ANA CAROLINA FONSECA LINDOSO MELO, UFPI 

 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MALÁRIA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS 
LOPES - PIAUÍ NO PERÍODO DE 2008 A 2011. 
 
INTRODUÇÃO A malária é uma das enfermidades parasitárias mais importantes entre as que 
afetam as populações dos países tropicais e subtropicais reconhecida mundialmente como grave 
problema de saúde pública. Os sinais e sintomas clínicos da malária são a febre, calafrio, calor, suor e 
anemia, além de sintomas gerais, como cefaléia, mialgia, mal 
estar, indisposição e, nos casos graves, comprometimento visceral (esplenomegalia e hepatomegalia). 
A patologia é causada por espécies de protozoários do gênero Plasmodium. A transmissão se faz pela 
picada da fêmea de mosquitos do gênero Anopheles infectados pelo parasito. Na região das Américas, 
o Brasil é o país que mais registra casos de malária, cerca de 5% das ocorrências. Neste país, P. vivax 
é responsável pelo maior número de casos e o P. falciparum é responsável pelo maior número de 
mortes. O diagnóstico é feito através da detecção do parasita no sangue pelo método da gota espessa. 
As principais estratégias no combate à malária são a identificação precoce do protozoário e o 
tratamento medicamentoso. O presente estudo analisa a evolução espacial dos casos de Malária no 
município de Buriti dos Lopes-PI, diagnosticados no período de 2008 a 2011, contemplando a 
disseminação da epidemia segundo características do município. MATERIAIS E MÉTODOS O 
presente trabalho trata-se de um estudo do tipo descritivo e para a análise desenvolvida, utilizou-se a 
Secretaria de Saúde no município de Buriti dos Lopes-PI como fonte de informações para os casos de 
malária diagnosticados. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foi observado um total de 30 casos de 
malária com uma incidência em 2008 e 2011 de 52,4 em 2009 de 157,2 e em 2010 de 1.310,6 a cada 
1000 habitantes. Dos referidos casos apenas dois incidiram na zona urbana. Nota-se a partir dos dados 
obtidos que o sexo mais acometido entre 2008 a 2011 foi o masculino. A faixa etária mais afetada 
tanto para homens quanto para mulheres foi de 0 a 10 anos. As localidades onde os casos ocorreram 
com maior frequência foram: Ladeira e Muricizinho. O agente etiológico da malária nesta localidade 
foi o Plasmodium vivax tendo como vetor o Anopheles darlingi. CONCLUSÃO Diante dos dados 
obtidos foi possível observar um aumento progressivo de casos entre os anos de 2008 a 2010. Sugere-
se que houve um acréscimo significativo dos casos em 2010 caracterizando um surto seguido de uma 
notada redução em 2011 devido a uma maior promoção de saúde. Com alguns criadouros em 
condições próprias ao desenvolvimento larvário, culminando com a presença do Anopheles darlingi no 
intra e peridomicilio das residências, torna favorável a disseminação do plasmódio em circulação. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE 
PARNAÍBA ? PIAUÍ NO PERÍODO DE 2008 a 2011. 
 
INTRODUÇÃO Mais de vinte tipos diferentes de doenças são transmitidas através do contato 
sexual e representam grave problema de saúde pública por suas repercussões médicas, sociais e 
econômicas. As doenças sexualmente transmissíveis (DST) ocorrem com maior frequência nos países 
em desenvolvimento. A sífilis, infecção causada pelo Treponema pallidum é uma doença 
multifacetada, com sérias implicações para a mulher grávida e seu concepto. Quando adquirida 
durante a gravidez, pode levar a abortamento espontâneo, morte fetal e neonatal, prematuridade e 
danos à saúde do recém- nascido. Estima-se que 40% das mulheres grávidas com sífilis primária ou 
secundária não tratada evoluem para perda fetal. Além disso, mais de 50% dos recém-nascidos filhos 
de mães com sífilis não tratada ou tratada de forma inadequada não manifestam sintomas da doença, 
podendo assim não ser diagnosticados ao nascimento, com sérias consequências no futuro. Embora a 
sífilis congênita seja doença de notificação compulsória desde o ano de 1986, informações sobre a sua 
incidência são limitadas devido à subnotificação de casos ou falta destes, como o que ocorreu em 
2009. Este trabalho possui como objetivo analisar as medidas de prevenção e controle de infecções 
causadas pelo Treponema pallidum em mulheres grávidas, além de avaliar qual a faixa etária mais 
acometida dessas mães. MATERIAIS E MÉTODOS Os dados obtidos são de mães com crianças 
residentes nas zonas urbanas e rurais do município de Parnaíba- PI diagnosticadas com Ssífilis 
congênita nos anos de 2008 a 2011. O teste sorológico utilizado mais comumente pelos órgãos 
responsáveis para o diagnóstico é realizado durante o pré-natal e classificado como não treponêmico, o 
VDRL. Estes dados estão cadastrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 
disponíveis na secretaria de Saúde deste município. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foi 
observado um total de 11 casos de sífilis congênita com uma incidência em 2008 e 2010 de 1.7 e em 
2011 de 1.3 a cada 1000 nascidos vivos. No entanto, em 2009 não houve notificação. Dos casos 
citados 27.3 % crianças do sexo feminino e 72.7% do sexo masculino. As faixas etárias maternas estão 
distribuídas em intervalos de 10 a 14, 15 a 19 e 20 a 34 anos ocorrendo em uma, duas e oito mulheres, 
respectivamente. Das mulheres que contraíram sífilis três realizaram o pré-natal em 2008, três em 
2011 e quatro em 2010. CONCLUSÃO A partir dos dados obtidos é possível concluir que dos casos 
confirmados, dez mães fizeram o pré-natal, o qual possibilita o diagnóstico precoce facilitando o 
tratamento de ambos e prevenindo a transmissão ao feto caso ocorra corretamente. Porém sugere-se o 
uso indevido do tratamento ou desinformação das mães, justificando tais números. A maior 
porcentagem corresponde a crianças do sexo masculino, sendo a faixa etária materna mais acometida a 
de 20 a 34 anos. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM HIDROCEFALIA EM 
HOSPITAL INFANTIL DE TERESINA-PI 
 
INTRODUÇÃO A hidrocefalia representa um grupo diverso de distúrbios no qual o líquido 
cefalorraquidiano (LCR) é produzido em maior quantidade que sua absorção, resultando em acúmulo 
dentro da caixa craniana, tendo como principais causas fatores de ordem genética, ambiental ou ainda 
herança multifatorial. Sua principal conseqüência clínica imediata é a hipertensão intracraniana, que, 
constitui grande morbidade, devido à diversidade de doenças à qual pode associar-se, colocando o 
paciente em risco. De acordo com os dados apresentados nos últimos documentos do programa Estudo 
Colaborativo Latino-Americano de Malformações Congênitas, a hidrocefalia vem aumentando nas 
estatísticas, caracterizando uma incidência que varia de 0,3 a 1,0/1.000 nascimentos. Seu tratamento é 
cirúrgico, onde é feito a derivação ventrículo peritoneal (DVP), caracterizado pela introdução de 
drenagens valvuladas unidirecionais com o objetivo de derivar o líquido em excesso nos ventrículos 
cerebrais para outras cavidades corporais, anulando a base fisiopatológica da hipertensão intracraniana 
verificada na patologia. Elevados índices de infecção têm sido relatados com freqüência em até dois 
anos da cirurgia, repercutindo em: déficit intelectual, neurológico e cognitivo. Com isso, o presente 
trabalho objetivou traçar o perfil epidemiológico de pacientes com hidrocefalia atendidos no Hospital 
Infantil Lucídio Portela (HILP) em Teresina-PI. MATERIAIS E MÉTODOS Foi realizado um 
estudo retros¬pectivo descritivo, no qual foram revisa¬dos todos os registros médicos dos pacientes 
encontrados no SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatística) do hospital com diagnóstico de 
hidrocefalia no período de Julho de 2005 a Junho de 2010. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Houve predominância da hidrocefalia no sexo masculino e a maioria dos pacientes eram procedentes 
da zona rural do estado do Piauí. A idade gestacional de maior porcentagem na internação foi a termo, 
52,4% de pacientes que realizaram DVP obtiveram complicações. A maioria teve pouco tempo de 
permanência no hospital, e as malformações mais encontradas foram: mielomeningocele, presença de 
neoplasia cerebral e malformações múltiplas. Como complicações existentes manifestaram-se ainda: 
pneumonia, infecção de válvula, seguido de convulsão e meningite. Houve 66 recidivas e baixo 
número de óbitos. CONCLUSÃO Os dados sugerem que é alta a incidência de casos com 
hidrocefalia no Hospital Infantil Lucídio Portela (HILP), tendo a DVP como principal fator 
complicante. São necessários mais estudos para avaliar as reais variáveis determinantes da doença, já 
que no presente trabalho, notificou-se ausência de grande parte dessas, dificultando-se traçar um perfil 
mais fidedigno da doença. 
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PESQUISA DE COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES EM ARROZ 
(Oryza sativa) 
 
INTRODUÇÃO O arroz (Oryza sativa) constitui um dos cereais mais produzidos no mundo. 
Destaca-se pela importância em países em desenvolvimento como o Brasil, por desempenhar papel 
estratégico na economia do país. O arroz é também o segundo cereal mais consumido no mundo, e em 
2008 sua produção mundial foi estimada em 661,3 milhões de toneladas (FAO, 2008). Portanto, 
devido à importância desse grão na alimentação humana, sua qualidade nutricional e higiênico-
sanitária afeta diretamente a saúde da população. As contaminações microbiológicas podem ocorrer 
em todas as etapas de produção, desde a colheita até o processamento, transporte, estocagem e 
comercialização. A contaminação pode acontecer por diversos meios, dentre eles, através do solo, da 
água, do ar, além de contatos físicos, mecânicos e manuais. Os coliformes termotolerantes são micro-
organismos que denotam contaminação fecal, e nos alimentos os índices de coliformes totais 
pressupõe as condições higiênico-sanitárias, de maneira que elevadas contagens desses micro-
organismos significa contaminação pós-processos, limpezas e sanitizações deficientes. Neste contexto, 
o objetivo deste trabalho foi realizar a pesquisa de bactérias do grupo dos coliformes totais e 
termotolerantes em amostras de arroz. MATERIAIS E MÉTODOS Foram utilizadas neste estudo, 
15 amostras de arroz comercializadas no mercado público de Teresina, Piauí, localizado no centro da 
cidade. As amostras foram coletadas no período mais seco do ano entre os meses de setembro e 
dezembro, posteriormente as amostras foram levadas ao laboratório de microbiologia de alimentos do 
Núcleo de Pesquisa e Processamento de Alimentos da Universidade Federal do Piauí, onde foi 
realizada a pesquisa de coliformes pelo método dos tubos múltiplos. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Embora não haja um padrão na legislação para coliformes totais, os valores das 
contagens para bactérias do grupo foram expressos como Número Mais Provável/g (NMP g-1) e 
apresentaram valores de <3 a 4,3x10¹, o que implica dizer que houve uma contaminação externa pós-
processo. Já os valores das contagens para bactérias do grupo coliformes termotolerantes foram 
confrontados com os parâmetros exigidos na Resolução CNNPA nº 12, de 1978 da ANVISA, quanto à 
sua conformidade. Os valores das contagens para bactérias do grupo coliformes termotolerantes, foram 
expressos como Número Mais Provável/g (NMP g-1) e apresentaram valores de <3 a 9,0 x10¹, o que 
implica dizer que os valores determinados para coliformes fecais, em todas as amostras encontram-se 
fora dos padrões estabelecidos pela legislação vigente, que é de ausência em 1g de amostra. 
CONCLUSÃO Conclui-se, portanto, que as amostras de arroz são impróprias ao consumo da 
população, uma vez que apresentaram qualidade microbiológica insatisfatória. 
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PESQUISA DE SALMONELLA SP. EM SOBRAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA. 
 
INTRODUÇÃO A produção de queijos cresce a cada ano e o queijo Mussarela possui participação 
de 45% da produção, além de ser o queijo mais consumido no Brasil. As sobras ou aparas do queijo 
Mussarela correspondem às porções que sobram após o fatiamento, e são aproveitadas sendo dispostas 
à venda para abastecer a população, constituída principalmente por panificadoras, lanchonetes, pessoas 
que trabalham informalmente com a venda de salgadinhos. São produtos de menor custo quando 
comparados ao queijo vendido em fatias. A composição nutricional do queijo tipo Mussarela favorece 
a proliferação de micro-organismos patogênicos que representam grande risco à saúde humana. Dentre 
os micro-organismos causadores de doenças de origem alimentar, as bactérias do gênero Salmonella 
sp. merecem destaque, pois foram responsáveis por 42,9% dos casos ocorridos 
no período de 1999 a 2008. De modo geral, alimentos que apresentam elevado teor de umidade e alta 
porcentagem de proteínas, como o ovo, o leite, carnes e os seus derivados, são apontados como os 
principais alimentos envolvidos em surtos de salmoneloses. Assim, o objetivo desse trabalho foi 
realizar a pesquisa de Salmonella sp. em sobras de queijo Mussarela comercializadas em 
supermercados no município de Teresina, PI. MATERIAIS E MÉTODOS No período de abril a 
maio de 2011 foram coletadas 30 amostras de sobras de queijo tipo Mussarela, contendo 100g de 
sobras e embaladas em bandejas de isopor cobertas com papel filme ou em sacos plásticos. As 
amostras foram acondicionadas em caixas isotérmicas com gelo descartável e encaminhadas ao 
Laboratório de Microbiologia de alimentos do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Processamento de 
Alimentos da Universidade Federal do Piauí para a pesquisa de Salmonella sp. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO De acordo com os resultados obtidos na análise microbiológica, as amostras das 
sobras de queijo analisadas mostraram-se dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 364 do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (1997), que dispõe do Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade de Queijo Mozzarella (Muzzarella ou Mussarela), o qual descreve ausência em 
25g de amostra para Salmonella sp., uma vez que 100% das amostras analisadas apresentaram 
ausência para este gênero de bactérias. Sabe-se que a Salmonella sp. mantém-se viável em queijo 
contaminado por longo período de tempo, o que ressalta a importância do controle de qualidade 
microbiológica do produto, visto que a legislação brasileira vigente estabelece ausência desta bactéria 
em alimentos, devido a sua relevância. CONCLUSÃO Portanto, conclui-se que todas as amostras de 
sobras de queijo tipo Mussarela estudadas apresentaram ausência de bactérias do gênero Salmonella 
sp., o que as tornam próprias para o consumo humano, levando-se em consideração os parâmetros 
exigidos para Salmonella sp. nos alimentos. Estes resultados podem ser resultantes da eficiência da 
aplicação de boas práticas de fabricação e comercialização do queijo. 
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PRESENÇA DE FUNGOS NO ARROZ COMERCIALIZADO NO MERCADO 
PÚBLICO MUNICIPAL DE BOM JESUS, PIAUÍ-BRASIL 
 
INTRODUÇÃO O Piauí possui aproximadamente 11,5 milhões de hectares de Cerrado, tendo como 
área de domínio cerca de 70% e de transição em torno de 30%, o que o leva a ocupar o quarto lugar do 
País e o primeiro do Nordeste, apresentando, portanto, grande potencial de exploração de grãos. 
(EMBRAPA, 2000). No início da década de 1990, os investidores passaram a explorar a agricultura 
para produção de grãos, arroz de sequeiro de terras altas, milho e, principalmente, soja, com a 
obtenção de elevada lucratividade. (EMBRAPA, 2002). A contaminação de arroz e outros tipos de 
grãos por fungos representa um problema de saúde pública, uma vez que muitos fungos são 
potencialmente micotoxigênicos. As micotoxinas são metabólitos secundários, que podem apresentar 
atividade mutagênica, carcinogênica e teratogênica, sintetizados no final da fase de crescimento 
exponencial de alguns fungos (FARIAS et al., 2000). MATERIAIS E MÉTODOS Foram 
analisadas 15 amostras de 100g de arroz, coletadas no Mercado Público Municipal de Bom Jesus, 
localizado no sul do Piauí, comercializado para consumo humano e animal. As amostras foram 
coletadas em sacos plásticos estéreis, e logo após, conduzidas ao Laboratório de Microbiologia de 
Alimentos da Universidade Federal do Piauí, do Campus Profª. Cinobelina Elvas. Porções de 25g de 
cada amostra foram adicionadas a 225 ml de solução salina (NaCl) 0,01%. Após isso, foram realizadas 
dissoluções decimais de 10-1 a 10-3. Para contagem de bolores e leveduras, alíquotas de 1ml de cada 
diluição foram inoculadas em meio de cultura Ágar-Dextrose-Batata, para contagem geral. As placas 
foram incubadas durante sete dias a 26º C e realizada a contagem das colônias. Foram avaliadas ainda 
as características morfológicas dos fungos isolados objetivando a identificação dos gêneros. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Neste trabalho, foi observado crescimento fúngico em todas as 
amostras de arroz sendo verificada uma média de 2,01 e DP 0,61 UFC/emlog10. Nas amostras 
analisadas, foram identificados seis diferentes gêneros de fungos filamentosos. Os gêneros Aspergillus 
e Penicillium, apresentaram a maior frequência, ocorrendo em todas as amostras (100%), seguido do 
gênero Fusarium (20,%), Rhizopus (20%), Bipolaris (13,3%), Acremonium (13,3%). Esses resultados 
assemelham-se aos encontrados por NUNES et al. (2000) em amostras de arroz na região sul do 
Brasil. Os resultados também se mostraram compatíveis aos encontrados por (HOELTZ et al., 2009) 
em amostras de arroz. No que se refere à contagem de leveduras, foi verificado o crescimento em 
apenas duas amostras de arroz verificando-se uma média de 3,5 e DP 2,12. Não foi possível a 
identificação dos gêneros leveduriformes nas amostras encontradas. CONCLUSÃO As amostras do 
arroz comercializado no Mercado Público Municipal de Bom Jesus apresentam microbiota 
potencialmente produtora de micotoxinas. Faz-se necessária a implantação de medidas que visem à 
melhoria da qualidade microbiológica do arroz comercializado nesta região visando oferecer um 
alimento seguro para a população local. 
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PREVALÊNCIA DE ENTEROPARASITAS NO PERÍODO DE 2008 A 2010 NA 
CIDADE DE PARNAÍBA, PIAUÍ, BRASIL. 
 
INTRODUÇÃO Os enteroparasitos mostram extensa distribuição geográfica, atingindo alta 
prevalência nos países em desenvolvimento, onde muitas vezes encontram-se fora de controle por 
parte dos serviços de saúde. Embora apresentem baixas taxas de mortalidade, as parasitoses continuam 
representando um significativo problema de saúde pública pelo grande número de indivíduos afetados 
e as várias alterações orgânicas que podem provocar. Assim, o presente trabalho visa estimar a 
prevalência de enteroparasitas na cidade de Parnaíba (PI) e identificar as parcelas da população mais 
acometidas. MATERIAIS E MÉTODOS Foi realizado um levantamento de 5.246 resultados de 
exames coproparasitológicos registrados e arquivados no Laboratório Meirelles entre os anos de 2008 
a 2010 na cidade de Parnaíba (PI). Os resultados foram demonstrados em números absolutos e em 
porcentagem para a proporção total e segundo as variáveis de sexo, grupo etário e de cada tipo de 
parasita. RESULTADOS E DISCUSSÃO A taxa geral de prevalência foi de 90,24% (32,86% 
eram crianças e 67,13%, adultos). A análise dos dados mostra aumento seguido de redução na 
frequência de enteroparasitas entre os anos estudados (91,3% em 2008, 95,17% em 2009 e 84,7% em 
2010). Sendo esta alta quando comparada a outras regiões. Observou-se um alto nível de 
multiparasitismo (60,82%), embora em processo de redução, e os adultos do sexo masculino o grupo 
populacional mais afetado (90,87%). No que se referem aos parasitas encontrados, os protozoários 
Entamoeba coli (75,07%) e Endolimax nana (62,84%) foram os mais frequentes e embora não sejam 
patogênicos, seus índices são utilizados para medir o grau de contaminação fecal a que os indivíduos 
estão expostos. Dentre os helmintos, Ascaris lumbricoides (32,84%) foi o mais observado. Durante os 
anos estudados, a maioria dos protozoários apresentou aumento seguido de redução em sua 
prevalência, como E. coli, E. nana, E. histolytica/dispar, enquanto Giardia duodenalis apresentou 
decréscimo seguido de aumento. Entre os helmintos, A. lumbricoides, ancilostomídeos, Trichuris 
trichiura e Taenia sp. mostraram aspecto regressivo. No entanto, Enterobius vermicularis e 
Strongyloides stercoralis apresentaram um aumento. Quando observada a frequência de parasitos em 
cada grupo estudado, observa-se no grupo masculino e feminino maior frequência de E. coli, E. nana, 
A. lumbricoides e E. hystolytica/díspar. Já no grupo infantil observa-se E. nana, E. coli, A. 
lumbricoides e G. duodenalis. CONCLUSÃO A prevalência de enteroparasitas apresentou-se muito 
alta quando comparada a outras regiões e a redução da prevalência não pode ser confirmada devido 
um aumento em 2009 em relação a 2008. Além disso, destacou-se o poliparasitismo e os adultos do 
sexo masculino como os mais afetados, o que demonstra a necessidade de maior investigação, 
investimentos de recursos nesta área e implementação de ações preventivas e tratamento, já que o 
combate a essas infecções também contribui para a redução de outras doenças. 
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PREVALÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA CANINA DE 2009 
A 2010 NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, PIAUÍ. 
 
INTRODUÇÃO A leishmaniose visceral americana (LVA) é uma infecção zoonótica que afeta 
animais e o homem, causada por protozoário do gênero Leishmania sp, transmitida por espécies de 
insetos vetores conhecidos como flebotomíneos, dentre os mais comuns podemos destacar o 
Lutzomyia longipalpis como principal vetor para essa transmissão pela sua domesticidade. Os cães são 
importantes reservatórios no ciclo de transmissão doméstico da LVA e considerados a principal fonte 
de infecção para os vetores, devido, entre outros fatores, à elevada prevalência da infecção canina, 
quando comparada à infecção humana. O objetivo deste trabalho é avaliar o número de casos caninos 
positivos para LVA em Parnaíba ?PI analisando possíveis tendências. MATERIAIS E 
MÉTODOS Estudo descritivo realizado a partir dos dados disponíveis na 1ª Regional de Saúde de 
Parnaíba/Ministério da Saúde. Os dados referem-se a agravos caninos positivos por demanda e 
inquérito em Parnaíba ? PI, entre os anos de 2009 a 2010. RESULTADOS E DISCUSSÃO O ano 
em que houve maior número de LVA canina foi 2010, com 57 casos, sendo junho 21,05% (n=12) e 
julho 36,84% (n=21) os meses com maior ocorrência nesse ano. Em 2009 foram notificados 53 casos, 
com 8 casos em fevereiro (15,09%), seguido de 10 casos em agosto (18,86%) e 15 casos em 
Dezembro (28,30%). Janeiro, fevereiro e março de 2010 apresentaram pouco ou nenhum registro no 
período de estudo devido à baixa atividade do órgão FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE 
SAÚDE). Segundo a análise das tendências, a quantidade de LVA canina aumentou no período de 
2009-2010. Houve diferença na prevalência dos meses: junho, julho e agosto concentraram o maior 
número de casos, com 39,09% (43/110) dos casos totais notificados. CONCLUSÃO As taxas de 
LVA canina aumentaram durante o período analisado, e oscilam de forma sazonal regular durante o 
ano, com maior frequência no período seco (de junho a dezembro). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

231 

AUTORES: POLIANA DE SOUSA RODRIGUES, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
PATRICIA DA SILVA SOUSA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
MARIA CAROLINA DE ABREU, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO GUARIBAS BASEADA NA PRESENÇA DE 
PLANTAS ÁQUÁTICAS 
 
INTRODUÇÃO A água constitui um elemento imprescindível à existência do ser humano e está 
presente em todos os seguimentos da vida. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam 
que 80% das doenças nos países em desenvolvimento são causadas pela água contaminada. As 
macrófitas aquáticas, vegetais que habitam ambientes aquáticos, desde brejos até ambientes totalmente 
submersos, funcionam como bioindicadoras, permitem uma avaliação segura e mais confiável da 
qualidade ambiental. A presença de macrófitas em corpos de água indica a eutrofização das mesmas, 
pois costumam se desenvolver melhor em ambientes com altas concentrações de matéria orgânica 
apontando, portanto a não potabilidade desta água. O município de Picos é banhado pelo Rio Guaribas 
o qual percorre a cidade apresentando uma longa extensão urbana. Com o objetivo de conhecer a 
diversidade de macrófitas aquáticas e evidenciar a presença de espécies reconhecidas comumente 
como bioindicadoras de poluição realizou-se coletas, herborização e identificação das macrófitas 
ocorrentes na zona urbana do leito do rio Guaribas. MATERIAIS E MÉTODOS Foram coletados 
indivíduos inteiros ou amostras de ramos floridos e/ ou frutificados com a utilização de tesoura de 
poda para confecção de exsicatas. As informações sobre os indivíduos foram devidamente anotadas 
em cadernetas de campo. A identificação das espécies foi fundamentada em bibliografias 
especializadas. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram registradas 24 famílias botânicas e cerca 
de 30 espécies de macrófitas aquáticas. Dentre as famílias com maior número de espécies destacaram-
se Cyperaceae e Convolvulaceae ambas com três espécies e Poaceae com duas espécies. As demais 
famílias registradas apresentaram uma única espécie. Dentre estas se destacaram as espécies 
bioindicadoras Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (aguapé), Salvinia auriculata Aubl. (orelha de rato) 
e Pistia stratiotes L. (Alface d?água).,as quais atuam como indicadoras de ambientes poluídos. 
CONCLUSÃO Portanto as águas do Rio Guaribas podem ser consideradas como impróprias para o 
abastecimento de residências ou o uso como forma de laser podendo representar riscos para a saúde 
pública da população. 
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RISCOS PARA DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS: A REALIDADE DO 
TRABALHO OPERACIONAL DE BOMBEIROS MILITARES 
 
INTRODUÇÃO A transmissão ocupacional de hepatite B e C e HIV em bombeiros tem despertado 
a atenção de pesquisadores devido à natureza de suas atividades. Em Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul, a maioria das ocorrências atendidas por bombeiros são de resgate de vítimas de acidentes de 
trânsito e transporte para emergências médicas e psiquiátricas. Ainda atendem ocorrências referentes a 
incêndios prediais e florestais e desastres naturais e provocados. Analisar as condições de trabalho de 
bombeiros militares de Campo Grande, MS, com ênfase nas condições de risco decorrentes de 
exposição a material biológico, consistiu no objetivo da pesquisa. MATERIAIS E MÉTODOS 
Foram entrevistados 307 bombeiros sobre questões referentes a aspectos sociodemográficos e 
acidentes com sangue e fluidos corporais. As analises estatísticas tomaram por base o acidente 
ocupacional como variável dependente e dados sociodemográficos e relacionados ao trabalho como 
variáveis independentes. RESULTADOS E DISCUSSÃO A média de idade dos entrevistados foi 
de 36,4 anos, 89,9% do sexo masculino, 75,2% com segundo grau completo, 91,2% são praças e 8,8%, 
oficiais. Cerca de 50% dos participantes sofreram algum tipo de acidente ocupacional com sangue 
e/ou fluidos corporais. Foi encontrada significância estatística entre atividade profissional e uso 
incompleto de equipamentos de proteção individual. Apesar de serem utilizadas luvas em 97,1% das 
ocorrências, rupturas durante a atividade foram comumente relatadas. Máscaras não foram utilizadas 
em 5,7% das emergências e óculos em cerca de 70%. Na limpeza e desinfecção de materiais a 
utilização de luvas é constante, mas por serem curtas e frágeis, permitem o contato com água e 
secreções. O uso de luvas resistentes e adequadas ao trabalho bem como de máscaras e óculos são 
fundamentais, devido à possibilidade de respingos, esguichos de líquidos contaminados em mucosa e 
pele não íntegra, evitando, assim, a contaminação por doenças infecciosas durante o trabalho. Devido 
a maioria dos atendimentos envolver contato com sangue e fluidos das vítimas, as precauções também 
devem ser tomadas, bem como a imunização contra hepatite B. CONCLUSÃO Considerando todos 
os riscos a que os bombeiros estão expostos, prover condições adequadas de trabalho, incluindo EPI 
em quantidade e qualidade suficientes, é fundamental para a preservação da saúde dos profissionais. 
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A ENFERMAGEM CONCEITUANDO A HUMANIZAÇÃO NA PRÁTICA DO 
EXAME DE PAPANICOLAU 
 
INTRODUÇÃO O câncer de colo do útero é uma enfermidade com mortalidade elevada, sendo um 
grave problema de saúde pública e o exame de papanicolau é uma das estratégias mais bem sucedidas 
para a prevenção de câncer de colo uterino, no entanto é necessária para obter resultados satisfatórios a 
presença de profissionais médicos e enfermeiros bem treinados para coletar e preparar o material de 
forma adequada, laboratórios e profissionais especializados para emitir laudo, porém não é uma 
conduta que exige somente técnica, envolve sentimentos e ansiedades, dessa forma a palavra 
humanização está inserida neste contexto. MATERIAIS E MÉTODOS O estudo objetivou 
conhecer o conceito dos enfermeiros sobre humanização na prática do exame de papanicolau. Pesquisa 
qualitativa do tipo descritiva e exploratória, desenvolvida em uma Unidade Básica de Saúde da 
Família, situada na periferia de Fortaleza, pertencente à regional III. Os sujeitos do estudo foram dez 
enfermeiros que pertenciam a Unidade Básica de Atenção à Saúde da Família e que realizavam o 
exame de papanicolau. Os dados foram coletados mediante a aplicação de um questionário 
estruturado. RESULTADOS E DISCUSSÃO O conceito de humanização está direcionado a 
relação profissional-cliente e nas falas das entrevistadas foram evidenciados sentimentos de amor, 
respeito, afeição e ética. Refere as mesmas que humanização é ver o paciente como um ser 
biopsicosócioespiritual e, acima de tudo ter a sensibilidade necessária ,é acolher bem o outro, criando 
uma relação onde o outro possa perceber que existem respeito e empatia, gerando um sentimento de 
confiança e criando um vinculo entre as pessoas. Observa-se a palavra associada com o holístico, ou 
seja, com a integralidade da assistência, uma fala complementa a outra, pois se existe sensibilidade, o 
vínculo profissional/paciente vai existir. Esse vínculo ocorre compassadamente, não é apenas a 
consulta e a receita que vão formar este vínculo com o paciente ou a comunidade. A entrevistada 
enfatiza que tratar o outro como gostaria de ser tratado, valorizar os sentimentos e dificuldades em que 
o outro se encontra reflete a humanização. Representa o resgate do respeito ao ser humano e a troca de 
saberes entre profissional e usuário.A integralidade ultrapassa esse tipo de assistência medicalizada, 
centrada na doença. CONCLUSÃO Concluiu-se que humanizar é acolher o cliente, é chamá-lo pelo 
nome, oferecendo diálogo, de modo que suas dúvidas sejam retiradas e este sinta-se mais a vontade. A 
humanização é retratada em termos da qualidade do relacionamento terapêutico e da relação de 
parceria estabelecida entre equipe e paciente. Termos como ?gesto de caridade?, ?cuidar bem?, ?tratar 
com carinho e dar atenção? retratam bem a valorização destes aspectos. A capacidade e o interesse na 
comunicação dos profissionais também são ressaltados como características essenciais do cuidado 
humanizado. 
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CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ACERCA DA 
SÍNDROME PRÉ ? MENSTRUAL 
 
INTRODUÇÃO A síndrome pré-menstrual (SPM) é a ocorrência repetitiva de um estado patológico 
que acomete milhares de mulheres nos dias que antecedem a menstruação (VALADARES et al. , 
2006). Smelter e Bare (2005), relatam que no período que antecede a menstruação, elas demonstram 
irritabilidade intensa, frequentemente acompanhada de humor depressivo, assim como inúmeras 
queixas mentais e somáticas, que interferem de maneira significativa no seu relacionamento social, 
ocupacional e sexual. O presente estudo objetivou diagnosticar a percepção da enfermagem na atenção 
primária acerca da síndrome pré-menstrual, já que a temática em questão constitui um importante 
problema na saúde da mulher. Admite-se a necessidade de auxílio profissional, com o objetivo de 
estabelecer enfrentamento das limitações desse agravo repercutidas na vida dessas mulheres. 
MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, que privilegia a 
abordagem qualitativa. A pesquisa foi desenvolvida em 10 equipes da Estratégia de Saúde da Família, 
situadas no município de Juazeiro do Norte-CE, no período de julho a outubro de 2010. Os 
Participantes do estudo foram 10 enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde da Família. Utilizou-se a 
entrevista semi-estruturada como instrumento de coleta de dados, após a explanação e a assinatura do 
termo de consentimento Livre e Esclarecido. A organização e análise dos dados foram realizadas após 
uma prévia leitura de todas as informações obtidas por meio das entrevistas. Logo em seguida, todo o 
material foi submetido à técnica de tabulação e análises dos conteúdos de forma a identificar 
semelhanças e/ou divergências de percepções dos sujeitos. Foram escolhidos à caracterização dos 
sujeitos e a categorização das falas, como forma de organização dos dados. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Os resultados da pesquisa foram analisados e expostos de acordo com o 
estabelecimento das seguintes categorias: conhecimento superficial sobre a SPM, percepção dos sinais 
e sintomas da SPM, diversidade de tratamento da SPM, dúvidas sobre á perspectiva de cura da SPM, 
diversidade de orientações acerca da SPM e inexistência de padronização diagnóstica da SPM. Os 
resultados foram apresentados através da descrição na íntegra das falas dos sujeitos, com o objetivo de 
favorecer uma melhor compreensão dos dados apurados. CONCLUSÃO Percebeu-se que todos os 
enfermeiros realizam um trabalho no que diz respeito á assistência da TPM na Atenção Básica. Porém, 
essas práticas assistenciais realizadas estão embasadas em um conhecimento superficial e deficiente. 
Verificou-se ainda que por não existir um programa especifico para a realização dessas práticas, o 
mesmo é realizado esporadicamente junto ao planejamento familiar e/ou junto ao exame 
citopatológico. Em relação às orietações repassadas às mulheres, constatou-se que a maioria dos 
entrevistados focalizam as atenções no cuidado sintomático, considerando a síndrome como um 
processo fisiológico, e como uma condição necessária para á vida dessas mulheres. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA GESTANTE DE ALTO RISCO 
BASEADOS NA TEORIA DE WANDA HORTA: UM ESTUDO DE CASO 
 
INTRODUÇÃO O enfermeiro como membro da equipe de saúde, deve estar sempre atento aos 
problemas apresentados por seus clientes, a fim de que possa intervir com segurança e ciência daquilo 
que precisa ser feito. A utilização da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar 
Horta dá subsídio para a realização de uma assistência de enfermagem sistematizada e completa. 
Justifica-se a realização deste estudo em virtude da placenta prévia ser uma das principais patologias 
determinantes de morte materna, tendo em vista a hemorragia que proporciona. Esta, associada às 
infecções e a toxemia, é responsável por 50% das mortes maternas em todo o mundo, sendo passíveis 
de prevenção primária. (NETTO, 1991). A pesquisa teve como objetivo prestar assistência a uma 
gestante de alto-risco, com diagnóstico de placenta prévia completa, baseando-se na teoria das 
Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta. MATERIAIS E MÉTODOS Um estudo 
descritivo, de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, realizado no mês de outubro de 2011 na 
maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Sobral-CE, com uma gestante de alto risco. A coleta de 
dados foi realizada através de observação participante e entrevista semi ? estruturada e após ser 
identificado os problemas e necessidades foi elaborado o plano de cuidados, o qual foi avaliado e para 
este estabelecido o prognóstico de acordo com a evolução da paciente. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Observou-se déficit de conhecimento da gestnate em relação à patologia e 
conhecimento aumentado relativos à dieta, ingesta hídrica e cuidados com a saúde, associado à 
fisiologia da gravidez. A adoção de uma teoria para realizar a assistência de enfermagem aprimorou a 
qualidade desta, permitindo o acesso de forma sistematizada e individual às necessidades da paciente e 
sua família. Verificou-se, com a aplicação do processo de enfermagem o interesse da gestante em 
conhecer a doença, além de alívio da sintomatologia e maior disposição para o autocuidado. 
CONCLUSÃO Assim, buscar uma forma de cuidar individualizada e completa não se configura 
apenas como um modelo de assistência, mas como uma responsabilidade do profissional como 
membro da equipe de saúde. 
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CONHECIMENTO DE MÃES ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO CALENDÁRIO 
VACINAL BÁSICO EM LACTENTES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 
FLORIANO ? PI 
 
INTRODUÇÃO A imunização nos primeiros anos de vida constitui-se em um requisito de saúde no 
controle de doenças infecto-contagiosas. Para haver este controle, o Programa Nacional de Imunização 
estabeleceu um Calendário Básico cujo cumprimento é de responsabilidade da equipe de saúde em 
parceria com os adultos responsáveis pelos menores de um ano. Este estudo objetivou avaliar o 
conhecimento das mães acerca da importância do calendário vacinal básico em lactentes de uma 
Unidade Básica de Saúde de Floriano ? PI. MATERIAIS E MÉTODOS Estudo do tipo descritivo, 
quantitativo, envolvendo 28 mães situadas na área de abrangência de uma UBS de Floriano ? PI, 
selecionadas intencionalmente e entrevistadas por meio de formulário semi-estruturado, no período de 
março a abril de 2010, cujos dados foram digitados em planilha do Microsoft Office Excel 2007 e 
analisados em termos absolutos e percentuais. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Ensino Superior de Floriano, levando em consideração a Resolução 196/96 
do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO Das 28 mães, 89,3% foram 
encontradas com base no endereço da Ficha de Registro da UBS. A maioria das entrevistadas tinha 21-
28 anos (36%), eram casadas (72%), com Ensino fundamental incompleto (36%), economicamente 
inativas (64%), 92% afirmou conhecer o cartão de vacina, com maior prevalência entre as casadas 
(73,9%). As mães em sua totalidade (100%) alegaram vacinar os filhos, mas constatou-se após a 
apresentação do cartão que 20% estava com o calendário vacinal atrasado, sendo diversos os motivos 
do atraso: falta de conhecimento e de vacina, sala inativa, criança doente, indisposição da mãe. 
Quando questionadas sobre o conhecimento das vacinas e solicitadas a citar o nome das mesmas, 72% 
afirmaram conhecê-las, mas não sabiam o nome das vacinas. Houve um bom nível de conhecimento 
sobre a importância das vacinas (80%). Das diversas formas de aquisição desse conhecimento, 40% 
afirmaram ter adquirido através da enfermeira. CONCLUSÃO Os resultados mostram a necessidade 
do aprimoramento de abordagens educativas e da comunicação terapêutica, visando uma maior 
assimilação de conhecimentos, para o entendimento e cumprimento das informações transmitidas às 
mães. 
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A IMPORTÂNCIA DOS MÉTODOS DE ADESÃO AO TRATAMENTO 
ANTIRRETROVIRAL EM PACIENTES HIV/AIDS 
 
INTRODUÇÃO A partir da década de 1980, com o surto do aparecimento da AIDS ou SIDA 
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), a pesquisa e o desenvolvimento de fármacos 
antirretrovirais tenderam a reduzir o máximo possível, pelo maior tempo, a quantidade de vírus HIV 
circulante, propiciando uma melhor qualidade de vida aos portadores dessa síndrome. Entende-se por 
adesão ao tratamento antirretroviral como o seguimento da utilização correta da medicação prescrita, 
de modo que é um processo complexo, amplo, abrangente, dinâmico e multifatorial, determinado por 
fatores relacionados ao indivíduo, à equipe de saúde e a rede social na qual o mesmo se insere. Os 
esquemas terapêuticos disponíveis proporcionam melhora clínica e laboratorial importantes para o 
paciente, de modo que vários fatores dificultam a adesão ao tratamento. A elaboração do resumo deu-
se por meio de revisão integrativa, objetivando ressaltar os aspectos relacionados à aderência do 
portador do HIV/AIDS ao tratamento, de modo que esse se torne eficaz. MATERIAIS E 
MÉTODOS A presente revisão integrativa deu-se por levantamento bibliográfico utilizando os 
descritores: ?Adesão?, ?HIV/AIDS? e ?Metodologia?. O principal banco de dados foi o Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO), de modo que a seleção de dados incluiu-se as categorias sobre 
adesão ao tratamento antirretroviral, apresentação de aspectos negativos das medidas terapêuticas 
contra HIV/ AIDS e metodologias relacionadas à adesão medicamentosa. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO O processo de amostragem final selecionou quatro artigos, de modo que os mesmos 
apresentavam critérios de inclusão na referida pesquisa. Na qualificação de seleção de um método 
padrão para medir a adesão do portador de HIV/AIDS, a inexistência de um padrão ouro leva a 
diversificação de métodos, levando em conta o critério de seleção de cada autor. Devido a grande 
variabilidade de mensuração da aderência, os métodos mais utilizados são intervenções estruturadas de 
acordo com relatos dos pacientes, contagem de medicamentos, registros médicos e farmacêuticos, 
serviços eletrônicos, monitoramento terapêutico do índice sérico e a combinação de métodos de 
aderência. A literatura especializada estabelece uma relação direta entre supressão viral sustentada e 
ingestão de medicamentos superior a 95% das doses de antirretroviral. A utilização da Terapia 
Combinada de Alta Potência (HAART) aumentou a sobrevida dos pacientes, mais a não adesão ao 
tratamento devido a fatores sociodemográficos, como idade, raça, renda e escolaridade; e clínicos, 
relacionados com efeitos colaterais de medicações, estresse psicológico e uso de drogas ilícitas, 
levando a uma queda no efeito promissor da terapêutica.CONCLUSÃO Uma metodologia eficaz de 
adesão ao tratamento, leva ao sucesso da terapia antirretroviral, dependendo também de um amplo 
suporte familiar e da equipe multidisciplinar que acompanha o paciente. 
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CONHECIMENTO PATERNO SOBRE A IMUNIZAÇÃO EM CRIANÇAS DE ZERO 
A DOIS ANOS EM UMA UBS DE FLORIANO-PI 
 
INTRODUÇÃO As vacinas constituem um dos métodos mais eficazes na prevenção de doenças 
transmissíveis em crianças na faixa etária entre zero a dois anos de vida. O ato da vacinação nesta 
faixa etária deve ser acompanhado pelos responsáveis da criança. Nota-se que essa atividade é muitas 
vezes realizada pela mãe, e timidamente pela figura paterna.Desse modo o estudo objetivou Identificar 
os conhecimentos paternos sobre a imunização e traçar o perfil sócio-demográfico da população 
estudada. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de uma pesquisa exploratória, quantitativa, 
realizada na unidade básica de saúde Viana de Carvalho no município de Floriano-PI, com pais de 
crianças de zero a dois anos de idade, foram entrevistados 26 pais, adotou-se como critério de inclusão 
pais de crianças de 0 a 02 anos que morassem com os filhos. Foi aplicado questionário semi-
estruturado, as informações obtidas foram armazenadas em um banco de dados eletrônico e 
posteriormente analisadas e interpretadas através de gráficos e tabelas. A pesquisa foi avaliada pela 
comissão de ética da Faculdade de Ensino Superior de Floriano. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificou-se que 35% tinham entre 26 e 30 anos, quanto a ocupação 19% eram desempregados, em 
relação à renda 62% recebiam até um salário mínimo, todos eram casados, quanto a escolaridade 50% 
tinham o 2º grau completo e 35% tinham até 2 filhos.Quando indagados sobre a importância da 
imunização 73% afirmaram saber da importância desta medida profilática,quanto ao costume de levar 
o filho para vacinar 54% responderam não praticar esse ato,sobre o conhecimento de eventos adversos 
pós vacinais 81% afirmam conhecer e relataram febre,inchaço no local da vacina.Em se tratando do 
calendário básico vacinal 54 % destes reponderam conhecer. CONCLUSÃO Diante do exposto 
pode-se perceber que grande maioria desses pais possuem o conhecimento básico em relação a 
imunização, no entanto a participação paterna no momento da vacinação do filho ainda é tímida 
necessitando ser estimulada pelos profissionais da atenção básica, pois mostra-se muito importante 
para a segurança da criança,e o melhor envolvimento do vinculo entre a criança e a figura paterna em 
seu período de desenvolvimento além de partilhar as obrigações para com a saúde da criança entre o 
pai e a mãe. 
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SITUAÇÃO VACINAL DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM DA FACULDADE 
DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO-FAESF 
 
INTRODUÇÃO A imunização por meio de vacinas tem como finalidade o controle e a erradicação 
das doenças em indivíduos ou grupos de risco, onde englobam os profissionais da área da saúde que 
constituem um dos grupos mais propícios aos fatores nocivos durante suas atividades. Esses devem 
seguir um esquema vacinal atualizado a fim de prevenir e proteger contra riscos expostos durante o 
ambiente de trabalho principalmente os que estão ligados diretamente na administração de 
medicamentos e em contato diários com material perfuro cortantes como o caso da enfermagem.Dessa 
forma objetivou-se caracterizar o conhecimento acerca de vacinas dos acadêmicos de enfermagem da 
Faculdade de Ensino Superior de Floriano-FAESF. MATERIAIS E MÉTODOS Pesquisa 
descritiva, quantitativa, realizada na Faculdade de Ensino Superior de Floriano com 111 acadêmicos 
de enfermagem matriculados do 5º ao 9º período sendo a amostra a sua totalidade, os dados foram 
coletados no período de agosto a outubro de 2010 a partir de um formulário com roteiro de perguntas 
abertas preenchidas pelo próprio pesquisador.Os dados foram tabulados em planilhas do Microsoft 
Office Excel 2007 e analisados formando-se categorias analíticas. A pesquisa respeitou os aspectos 
ético-legais descritas na resolução 196/96 e apreciação da comissão de ética da FAESF. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Em relação a faixa etária 54% tinham entre 19 a 30 anos de 
idade 77,5% eram do sexo feminino; quanto a orientação recebida sobre a imunização antes dos 
estágios 62,2% relataram terem sido orientados; em relação a situação da carteira vacinal 64,8% 
encontravam-se com o cartão de vacina desatualizado;quando indagados sobre o estimulo da 
instituição de ensino superior relacionado ao esquema vacinal 72,1% afirmaram que não há estimulo 
ao aluno para seguir o esquema correto; com relação ao conhecimento dos sobre vacinas 70,3% 
relataram ter conhecimento, porém, apenas 52,6% descreveram adequadamente as doenças 
imunopreveníveis e 29,7% relataram ter o conhecimento muito restrito sobre 
vacinação.CONCLUSÃO Diante dos resultados nota-se que a imunização ainda não recebe a devida 
atenção por parte dos alunos, docentes e instituições envolvidas.Desse modo a instituição de ensino 
poderia atuar promovendo estratégias formais de acompanhamento e exigência da atualização vacinal 
dos alunos bem como promover campanhas de vacinação em parceria com as unidades básicas de 
saúde. 
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ASSISTÊNCIA HUMANIZADA AOS PORTADORES DE HANSENÍASE: 
VIVÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 
 
INTRODUÇÃO A humanização da assistência à saúde é uma demanda atual e crescente no 
contexto brasileiro. É um elemento essencial para se alcançar um atendimento de saúde integral, 
pautado no acolhimento, resolubilidade e garantia do acesso universal aos serviços de saúde. O 
atendimento humanizado é um direito, não um privilégio. E quando se refere aos portadores de 
hanseníase, torna-se mais essencial, pois essa doença tem seu passado triste de discriminação e 
isolamento dos doentes, e ainda é considerada um grave problema de saúde pública no Brasil e no 
mundo. Ao relacionar esses dois segmentos importantes da área da saúde, este estudo propõe-se 
descrever o atendimento realizado pelos profissionais de saúde aos portadores de hanseníase, além de 
discutir as ações consideradas humanizadoras desenvolvidas por esses trabalhadores. MATERIAIS 
E MÉTODOS Estudo qualitativo de caráter exploratório-descritivo desenvolvido de março a julho 
de 2007. Para coleta de dados utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturado aplicado a nove 
profissionais de um centro de referência no atendimento a pessoas acometidas pela hanseníase. Após 
transcrição das falas agrupou-se os dados por similaridade em categorias analíticas e submeteu-os à 
análise de conteúdo. RESULTADOS E DISCUSSÃO Construíram-se as seguintes categorias 
analíticas: acolhimento e ato de humanização; ações humanizadoras e preconceito; atendimento e 
orientação. Os resultados demonstraram que os profissionais procuram acolher o paciente a fim de 
priorizar um atendimento humanizado, verificando-se que assumem uma postura capaz de atender ao 
usuário, escutá-lo e dar a resposta mais adequada a ele. Constatou-se, ainda, que o preconceito e a 
rejeição estão mais evidenciados no próprio paciente e nas pessoas mais próximas a ele. Por fim, 
destacou-se a importância de prestar um atendimento com resolutividade para a eficácia e 
continuidade do tratamento. CONCLUSÃO O estudo revelou que os profissionais de saúde 
desenvolvem ações humanizadoras, pautadas pelo respeito, pela ética e pelo acolhimento, visando a 
melhor qualidade de atendimento à saúde dos usuários. Comprovou-se que o atendimento é 
humanizado, que esses profissionais consideram e respeitam a singularidade das necessidades dos 
pacientes, independentemente da situação/patologia. 
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CONHECIMENTO DE GESTANTES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO 
DAS CONSULTAS DO PRÉ-NATAL EM FLORIANO ? PI 
 
INTRODUÇÃO A gestação é um período que expõe a mulher a várias modificações orgânicas, 
psicológicas e sociais. Após o diagnóstico de gravidez, deve ser dado início à assistência ao Pré-Natal 
com foco na prevenção de complicações e promoção do bem estar do binômio mãe-filho. Este estudo 
objetivou verificar o conhecimento de gestantes de Floriano ? PI frente à importância da realização do 
pré-natal. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo exploratório-descritivo com 
abordagem quantitativa. Realizou-se em 17 Unidades Básicas de Saúde da cidade de Floriano ? PI, no 
período de março a abril de 2011, e abrangeu 43 gestantes assistidas pela Estratégia de Saúde da 
Família. A coleta de dados foi através de entrevista semi-estruturada, cujos dados foram digitados em 
planilha do Microsoft Office Excel 2007 e analisados em termos absolutos e percentuais. O estudo foi 
submetido à Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ensino Superior de Floriano e realizado 
levando em consideração a Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS 
E DISCUSSÃO Os resultados revelaram que mais da metade das gestantes entrevistadas não possui 
clareza e conhecimentos adequados sobre o Pré-Natal. Quando questionadas sobre a importância da 
realização das consultas Pré-Natais, 72,09% das gestantes demonstraram estar desinformadas. Apenas 
39,58% apresentaram um conhecimento adequado sobre o número de consultas realizadas durante o 
Pré-Natal. Um percentual de 76,74% possui um devido conhecimento quanto às orientações dadas 
pelo (a) enfermeiro (a). CONCLUSÃO A Assistência Pré-Natal é fundamental para o preparo da 
maternidade, dessa forma, verificou-se a necessidade de se intensificar o aconselhamento sobre a 
importância do exame por parte da equipe de saúde, para que se promova uma gestação tranquila e 
saudável. 
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ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
ACERCA DO DOENTE MENTAL  
 
INTRODUÇÃO Ao longo da história, a loucura, como era chamada à doença mental, sempre esteve 
presente nas sociedades e junto com ela a discriminação para com os doentes mentais. Percebe-se que 
os acadêmicos que ingressam no curso de enfermagem trazem consigo estereótipos e preconceitos em 
relação à doença mental e ao seu portador, que podem influenciar, de forma negativa, nas condutas 
que terão frente ao doente mental no futuro, como profissionais, se essas representações não forem 
trabalhadas adequadamente durante sua formação. Este estudo teve como objetivos identificar as 
representações sociais do doente mental elaboradas pelos acadêmicos do curso de graduação em 
enfermagem e explorar as representações sociais identificadas. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-
se de um estudo exploratório e de campo, orientado pela Teoria das Representações Sociais, realizado 
na cidade de Teresina ? PI. Participaram do estudo 150 alunos do curso de graduação em Enfermagem 
da faculdade privada, regularmente matriculados nos 1º, 2º, 7º e 8º períodos, sendo que os alunos dos 
7º e 8º períodos deveriam ter cursado as disciplinas de Enfermagem em Saúde Mental e Assistência de 
Enfermagem em Psiquiatria. Os 150 alunos responderam ao Teste de Associação Livre de Palavras, o 
qual foi processado pelo software Tri-Deux-Mots submetido à análise fatorial de correspondência 
destacando evocações a partir dos estímulos: doente mental e contato com o doente mental. As 
respostas originadas da pergunta aberta do Teste de Evocação Livre de palavras foi submetido à 
Análise de Conteúdo Categorial Temática e apontaram três categorias temáticas: aspectos culturais do 
doente mental, manifestações frente ao doente mental e sentimentos, que foram decompostas em 08 
subcategorias.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  Através desse estudo apreendeu-se as 
representações sociais sobre o doente mental pelos acadêmicos de enfermagem ingressantes e 
formandos, onde observou-se que suas representações são semelhantes e que tanto ingressantes quanto 
formandos apresentaram sentimentos positivos, negativos e contraditórios frente ao doente mental. Os 
acadêmicos afirmam que a sociedade ainda é preconceituosa com respeito ao doente mental, mas eles 
não se consideram como tal, porém descrevem o doente mental como louco, fora da realidade, fora de 
controle, imprevisível e que causa medo. Representam à família como de fundamental importância 
para a melhora do paciente, mostram-se favoráveis à inclusão social, porém assinalam que o hospital é 
o local ideal para o tratamento dos doentes mentais, os profissionais psiquiatras e enfermeiros são os 
mais preparados para cuidar dos mesmos e o melhor tratamento é o medicamentoso, aliado às terapias. 
CONCLUSÃO Concluiu-se através deste estudo que as representações sociais do doente mental 
tanto por acadêmicos ingressantes quanto formandos encontram-se ainda estereotipadas, e 
demonstram não terem sofrido mudanças significativas durante o curso de graduação. 
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ALEITAMENTO MATERNO E OS DETERMINANTES PARA O DESMAME 
PRECOCE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 
 
INTRODUÇÃO O leite materno é considerado como o único alimento capaz de atender de maneira 
adequada a todas as peculiaridades fisiológicas do metabolismo dos lactentes. Entretanto, ainda que 
comprovado a importância do aleitamento materno, a prevalência do desmame precoce ainda é uma 
realidade em muitas partes do mundo. Com isso o objetivo deste estudo foi avaliar as evidências 
disponíveis na literatura sobre os fatores e as alegações das mães para o desmame precoce. 
MATERIAIS E MÉTODOS Para este estudo adotou-se a revisão integrativa da literatura, onde 
foram selecionados 25 artigos em português, encontrados a partir de buscas na Bireme, em bases de 
dados Lilacs e no Scielo. RESULTADOS E DISCUSSÃO Os principais fatores associados ao 
desmame precoce apresentados nos artigos foram: a escolaridade paterna; o pai biológico não residir 
com a criança; escolaridade materna; idade inferior á 20 anos; baixa renda; uso de chupeta e 
mamadeira; indicação do profissional de saúde; trabalho materno; doença e/ou internação materna ou 
da criança; baixo peso ao nascer; primiparidade; introdução de alimentos precocemente na 
alimentação infantil. As alegações maternas foram o ?pouco leite?, ?leite fraco? e ?leite insuficiente?; 
choro do bebê relacionado à fome; problemas mamários e conselhos de terceiros. CONCLUSÃO 
Neste estudo foram encontradas lacunas na produção científica em relação á população da região norte 
e dos adolescentes. Faz-se necessário a elaboração de um protocolo de risco para o desmame precoce e 
o planejamento das ações de saúde levando em consideração as características individuais de etiologia 
biológica, psicológica e sócio-econômico, demográfica e cultural das mães na tentativa de aumentar a 
prevalência do aleitamento exlusivo até os seis meses de idade. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE VÍTIMAS DE PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO 
ATENDIDAS EM HOSPITAL DE URGÊNCIA DE REFERÊNCIA EM TERESINA ? 
PIAUÍ. 
 
INTRODUÇÃO No Brasil nas últimas décadas observa ? se o aumento das mortes por doenças 
crônicas degenerativas o que determina reflexos positivos no aumento da expectativa de vida, ao 
mesmo tempo, em que encontra ? se o crescimento das mortes por causas externas, que se classificam 
como as causadas por acidentes automobilísticos, agressões em geral, ferimentos por arma de fogo, 
ferimentos por arma branca, envenenamentos, animais peçonhentos e suicídios. Segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), o custo da violência no Brasil foi, em 2004, de mais de 92 
bilhões de reais, ou seja, 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país no período. Baseando?se em tais 
afirmativas, elegeu-se como problema de pesquisa a caracterização do perfil dos pacientes vitima de 
agressão por arma de fogo atendidas em Hospital de referência no atendimento de urgências e 
emergências em Teresina Piauí, destacando o impacto destes atendimentos para o setor saúde. O 
desenvolvimento deste estudo torna-se oportuno devido à escassez de pesquisas que caracterizem o 
perfil das vítimas de ferimentos por arma de fogo no Piauí. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se 
de estudo do tipo descritivo; de análise documental retrospectiva, com abordagem quantitativa. A 
coleta de dados será realizada mediante roteiro estruturado com perguntas fechadas, avaliadas de 
acordo com os prontuários das vítimas de acidentes com arma de fogo atendidas em Hospital de 
Urgência e Emergência de referência em Teresina - Piauí, no período de Maio de 2008 a Dezembro de 
2011, com variáveis relacionadas às condicionantes das ocorrências, tais como: sexo, faixa etária, 
escolaridade, estado civil, parte do corpo atingida, como foi transportado até ao Hospital, local onde 
reside, profissão, local da agressão e circunstância da agressão/acidente. Será realizado ainda 
levantamento do número de dias de hospitalização como também o faturamento dos prontuários no 
intuito de relatar os gastos desembolsados pelo setor saúde para o atendimento e recuperação dos 
pacientes atendidos. A análise dos dados será realizada pelo pacote estatístico SPSS 20.0. As 
diferenças entre as categorias analisadas serão mensuradas pelo teste de T-Student, com intervalos de 
confiança de 95% (IC95%) e o nível de significância estatística de 5% (p<0,05) RESULTADOS E 
DISCUSSÃO O grupo realizou até o momento: levantamento bibliográfico e iniciou a coleta de 
dados a menos de um mês. CONCLUSÃO Concluiu-se até este ponto do trabalho que a coleta de 
dados será custosa, visto que alguns prontuários não se encontram digitalizados, o que dificulta em 
alguns casos a compreensão do que está escrito. O presente trabalho contribuirá não somente na esfera 
da saúde, mas também no irá, com seus resultados, orientar ações de segurança na busca de diminuir 
os números da violência na cidade de Teresina 
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O CUIDADO AO PACIENTE COM TÉTANO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
 
INTRODUÇÃO O tétano é uma doença infecciosa aguda, grave, não contagiosa e imunoprevinível 
resultante da contaminação de ferimentos da pele pelo bacilo Clostridium tetani, o qual se encontra 
distribuído no meio ambiente. Esse bacilo ao ser introduzido no organismo, produz uma toxina 
chamada tetanopasmina, que ao entrar no sangue é capaz de atingir o SNC, desempenhando uma série 
de fatores neurológicos. Existem dois tipos de tétano, o neonatal que  acomete o RN nos primeiros 28 
dias de vida, e, o acidental, que acometem crianças maiores de 28 dias susceptíveis, independente do 
sexo e idade (BRASIL, 2010). Tal agravo, ainda é considerado um grave problema de saúde pública, 
pois embora exista mais de 1 século da descoberta da vacina, ainda apresenta grande letalidade 
principalmente nos países subdesenvolvidos (GOUVEIA et al 2009). Objetivou-se com esse trabalho 
descrever e analisar a produção científica da enfermagem sobre a situação brasileira do Tétano. 
MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo descritivo, exploratório realizado por meio de 
uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados Lilacs e Scielo utilizando-se como 
descritores, para a busca dos artigos: enfermagem em saúde pública e tétano. Os critérios de inclusão 
para a seleção dos artigos foram: artigos publicados no Brasil no período de 2005 a 2010 e que 
abordassem a sintomatologia do tétano e os cuidados a um paciente tetânico. Ao se realizar uma busca 
inicial nas bases de dados, encontrou-se 1255 artigos, dos quais apenas 50 foram analisados. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Sintomatologia do tétano Após o período de incubação, a 
sintomatologia surge entre o 5° e o 10° dia após a lesão. Dentre eles, destacam-se: trismo, disfagia, 
hipertonia dos músculos faciais, dificuldade de deambular, contratura dos músculos abdominais, febre, 
alteração da consciência, entre muitos outros (MIELI; ALDRIIGHI, 2006). Cuidados a um paciente 
tetânico Nos casos mais complicados de tétano, necessita-se de internação dentro da UTI, com sedação 
intensa, bloqueio muscular e assistência ventilatória (XIMENES, 2009). As medidas terapêuticas 
devem incluir o impedimento ou controle das complicações respiratórias, infecciosas, articulatórias, 
renais e gastrintestinais, além do controle de hipertonia e espasmos (VERONESI et al 1996). A 
enfermagem poderá atuar mantendo a constante vigilância e promovendo o conforto ao paciente, 
administrando oxigenioterapia, na passagem de SVD e SNG, e principalmente na avaliação do nível 
de consciência desse paciente. CONCLUSÃO Através do presente trabalho, pode-se perceber que 
deve ocorrer mudanças nas ações dos profissionais de saúde no que se refere a prevenção deste agravo 
por meio da imunização, no campo da atenção primária, e do cuidado adequado às soluções de 
continuidade no campo da atenção secundária, onde existe também a necessidade para o cuidado do 
paciente com diagnóstico de tétano. 
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AÇÕES DE ENFERMAGEM FRENTE À RESISTÊNCIA DAS BACTÉRIAS AOS 

ANTIBIÓTICOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 
 
INTRODUÇÃO Com a ocorrência da resistência bacteriana aos antibióticos, surgiram as cepas 
multirresistentes, de difícil tratamento, o que exige dos profissionais da área de saúde adesão total às 
precauções padrões, evitando a disseminação desses microorganismos.O objetivo do estudo foi 
analisar a produção cientifica sobre a resistência das bactérias aos antibióticos investigando ações de 
enfermagem que podem ser desenvolvidas frente a esse problema. MATERIAIS E MÉTODOS O 
estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada no banco de dados SciELO e outras publicações 
nacionais como Revista Acta Paulista de Enfermagem, Revista Eletrônica de Enfermagem, Revista 
Brasileira de Terapia Intensiva entre 2000 a 2008, utilizando os descritores ?resistência bacteriana? 
?antibióticos? e ?enfermagem?. Foram selecionados 20 artigos que apresentaram correlação com o 
propósito do estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO A maioria dos autores reforçam que é 
necessário entre outras ações detectar o perfil de resistência bacteriana nos hospitais, implementar 
medidas de controle de infecção hospitalar, estabelecer programas educacionais de prevenção de 
infecção e promover o uso racional de antibióticos. Evidenciou-se a preocupação dos autoresquanto ao 
combate da resistência bacteriana e a importância dos profissionais compreenderem os mecanismos 
relacionados à ação de antibióticos e ao surgimento da resistência. CONCLUSÃO Confirmou-se 
necessidade não só da enfermagem, no seu contato diário com o paciente, como os demais 
profissionais da saúde atentar para a adoção de medidas que possam controlar a resistência bacteriana. 
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PRODUÇÃO DA ENFERMAGEM BRASILEIRA SOBRE AÇÕES VOLTADAS 
PARA O IDOSO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
INTRODUÇÃO Em meio à transição demográfica, que desencadeou o envelhecimento 
populacional, é importante ressaltar que o enfermeiro deve estar atento para a saúde do idoso. O 
estudo teve como objetivo identificar as ações realizadas pela enfermagem na Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) que visam uma melhoria na qualidade de vida do idoso. MATERIAIS E 
MÉTODOS Trata-se de uma revisão bibliográfica, que seguiu as seguintes etapas: formulação da 
questão norteadora: Quais as ações de enfermagem desenvolvidas na ESF para a melhoria da 
qualidade de vida do idoso?; coleta de dados, análise dos dados e apresentação dos resultados. O 
levantamento foi realizado nas bases de dado SciELO e LILACS. Os critérios para seleção dos artigos 
foram: artigos publicados no período de 2007 a fevereiro de 2012; utilização dos descritores 
enfermagem, idoso, programa saúde da família e qualidade de vida; idioma português; disponibilidade 
do texto completo e que abordassem as ações de enfermagem relacionadas à população idosa, 
desenvolvidas pela ESF. Foram encontrados 33 artigos e após leitura criteriosa dos mesmos e retirada 
dos duplicados nos bancos de dados, nove estudos constituíram a amostra. Após leituras exaustivas e 
seletivas, analisou-se os dados, criou-se categorias para as ações de enfermagem e realizou-se análise 
descritiva. RESULTADOS E DISCUSSÃO Os nove artigos selecionados foram publicados em 
seis periódicos de enfermagem e em dois de saúde pública. Três (37,5%) foram de natureza qualitativa 
e cinco (62,5%) foram da região Sul do País. Em relação à situação de saúde dos idosos assistidos, as 
principais patologias apresentadas foram hipertensão arterial, diabetes melitus e acidente vascular 
cerebral; quanto ao perfil sóciodemográfico a maioria dos idosos era do sexo feminino, com idade 
entre 60 e 74 anos, casados, com baixa escolaridade e renda mensal menor ou igual a um salário 
mínimo. Foram identificadas as seguintes estratégias desenvolvidas pela enfermagem: promoção à 
saúde física, à socialização e à saúde por meio da visita domiciliar. As principais ações realizadas 
foram caminhada, biodança e técnicas de alongamento, com vistas à prevenção de doenças e 
manutenção das condições físicas satisfatórias. As ações de promoção à socialização foram: atividades 
recreativas, através de passeios e festas em datas comemorativas; grupos terapêuticos, onde o 
enfermeiro orienta aos familiares como cuidar do idoso, e oficinas desenvolvidas com os idosos onde 
se discuti assuntos da comunidade, como violência, drogas, saúde local, doenças crônicas 
degenerativas e mudanças de hábitos cotidianos. CONCLUSÃO A produção da enfermagem acerca 
da promoção da qualidade de vida do idoso na ESF vem crescendo nas últimas décadas e a visita 
domiciliar é a ação mais desenvolvida pelos enfermeiros na atenção primária. Isso reforça a 
necessidade de desenvolvimento de outras estratégias, pois ainda constitui-se um grande desafio, a 
promoção de um envelhecimento populacional com qualidade de vida no contexto atual do sistema de 
saúde brasileiro. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CRIANÇA PORTADORA DE 
GLOMERULONEFRITE DIFUSA AGUDA 
 
INTRODUÇÃO A glomerulonefrite difusa aguda (GNDA) é uma patologia caracterizada por 
inflamação dos capilares glomerulares, caracteriza-se por presença súbita de hematúria, proteinúria, 
azotemia, edema e hipertensão arterial secundária. Acomete em sua maioria crianças de 3 a 10 anos de 
idade, no entanto, pode incidir em indivíduos de todas as idades, sendo rara em crianças menores de 
02 anos. Objetivou-se relatar a aplicação do processo de enfermagem em paciente portador de 
glomerulonefrite difusa aguda. MATERIAIS E MÉTODOS Coletou-se dados referentes ao 
paciente através de prontuário, entrevista e exame físico completo. Elaborou-se diagnósticos de 
enfermagem a partir do North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), aplicou-se um 
plano de intervenções e a evolução do cliente foi investigada diariamente, findando mediante 
recuperação de saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO Ordenou-se diagnósticos extraídos do 
Manual de Diagnósticos de Enfermagem que se emolduram neste estudo de caso, a saber: dor aguda 
relacionada à agente lesivo biológico, evidenciado por relato verbal e evidência observada (à 
palpação); hipertermia relacionada à doença, evidenciada por aumento da temperatura corporal acima 
dos parâmetros normais; perfusão tissular periférica ineficaz relacionada à hipervolemia, evidenciada 
por edema e aumento das taxas de uréia e creatinina; volume excessivo de líquidos relacionado a 
mecanismos reguladores comprometidos, evidenciado por azotemia, edema, eletrólitos alterados. 
Priorizando as necessidades humanas básicas do paciente, o plano de cuidados abrangeu: realizar 
pesagem diária e balanço hídrico, monitorar sinais vitais, administrar medicação prescrita 
rigorosamente, ofertar dieta hipossódica, durante fase aguda limitar ingesta hídrica ao volume 
prescrito, observar pele do paciente, observar e anotar aspecto das fezes e diurese, avaliar sono e 
repouso. CONCLUSÃO A experiência indica que há uma conjunção de fatores que contribuem para 
o êxito de um plano assistencial, como: abordagem holística adequada às necessidades individuais 
embasada por conhecimento teórico vinculada à prática do cuidado, que proporcionam qualidade da 
assistência prestada, implicando diretamente na recuperação do paciente, resultando em créditos para o 
enfermeiro e sua equipe, pois planos de assistência elaborados demonstram que a Enfermagem baseia-
se na identificação correta dos problemas do paciente. 
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AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR EM PACIENTES HIPERTENSOS 
NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Nº V DO MUNICIPIO DE FLORIANO-PI 
 
INTRODUÇÃO As Doenças Arteriais Coronarianas (DAC) constituem as principais causas de 
morte e incapacidade no mundo, com projeções para o ano 2020 de persistirem como a causa principal 
de mortalidade. A hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é o principal fator de risco modificável para 
as doenças cardiovasculares, constituindo uma das principais causas evitáveis de morte prematura1. A 
relação entre pressão arterial e o risco de DAC é continua, consistente e independente de outros fatores 
de risco. Diante do contexto o presente estudo permitira ao enfermeiro conhecer os principais riscos 
associados a doenças cardiovasculares presentes nos hipertensos o que possibilitara trazer melhorias 
na gestão da assistência à saúde. OBJETIVO: Avaliar o risco cardiovascular dos pacientes hipertensos 
cadastrados no hiperdia em uma Unidade Básica de Saúde MATERIAIS E MÉTODOS Tratou-se 
de um estudo do tipo descritivo de caráter quantitativo realizado em uma Unidade Básica, na cidade de 
Floriano-PI, no mês de maio de 2011, a amostra foi constituída por 29 hipertensos cadastrados no 
hiperdia da unidade. A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário baseado no escore de 
Framingham. Após a coleta de dados, estes foram analisados e interpretados utilizando o programa 
Microsoft Office Excel, representados em gráficos e tabelas. O estudo respeitou os aspectos éticos da 
pesquisa de acordo com a resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Os resultados evidenciaram que os hipertensos pesquisados predominou o sexo 
feminino (79,31%) com idade variável entre 70 a 74 anos (31,03%); Segundo outra pesquisa houve 
uma maior prevalência entre as mulheres, o que se justifica pelo fato das mulheres buscarem uma 
maior assistência1. Dentre os antecedentes familiares se destacam: Pressão arterial alta (48,28%); 
infarto agudo do miocárdio (20,69%);diabetes (31,03%);colesterol alto (31,03%), quanto aos 
antecedentes pessoais: são tabagistas (51,72%); diabéticos e hipertensos (24%); hipertensos (76%); 
praticam atividade física (75,86%); não ingerem bebida alcoólica (86,21%); um estilo de vida 
saudável está intimamente ligada á melhora na qualidade de vida e interfere de forma positiva no 
controle dos fatores de riscos cardiovasculares². Segundo o escore de Framingham apresentam; baixo 
risco (62,06%); são de médio risco (10,34%) e de alto risco (27,60%) para desenvolver evento 
coronariano em 10 anos. O escore de risco de Framingham tem sido usado como instrumento que 
permite estimar o risco individual de desenvolver doenças cardiovasculares, e dessa forma identificar 
aqueles de alto risco, motivando-os a aderir à terapêutica e forçando-os a reduzir os seus fatores de 
risco². CONCLUSÃO Os resultados encontrados evidenciaram que o grupo estudado, além de 
apresentarem HAS que é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares; estes 
segundo o escore de Framingham apresentou o baixo risco para desenvolver doenças cardiovasculares 
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ANALISE DA PRESCRIÇÃO FARMACOLÓGICA DE PACIENTES HIPERTENSOS 
ATENDIDOS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE EM FLORIANO-PI 
 
INTRODUÇÃO A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é atualmente um dos mais importantes 
fatores de risco para o surgimento de doenças cardiovasculares. Também responsável por 40% dos 
óbitos causados por acidente vascular cerebral, por 25% das mortes por doença arterial coronariana e 
quando associada ao diabetes mellitus, contribui com 50% dos casos de insuficiência renal terminal 
Para tratamento dos pacientes com HAS são utilizadas medidas não-farmacológicas e fármacos anti-
hipertensivos cujo objetivo é promover a redução não dos níveis tensionais e a redução de eventos 
cardiovasculares fatais e não fatais.A pesquisa tem como objetivo descrever a abordagem terapêutica 
farmacológica de pacientes hipertensos atendidos em Unidade Básica de Saúde de Floriano-PI. 
MATERIAIS E MÉTODOS Tratou-se de estudo documental de natureza quantitativa realizada 
em agosto de 2011 na cidade de Floriano-PI, a amostra foi constituída por 164 pacientes hipertensos. 
Para a coleta de dados utilizou-se um formulário contemplando aspectos sócio-demográficos e 
contendo questões que diz respeito ao tratamento medicamentoso anti-hipertensivo. O estudo respeitou 
os aspectos éticos de acordo com resolução 196\96. RESULTADOS E DISCUSSÃO Constatou-
se que o diagnóstico de HAS é mais prevalente entre mulheres 82%. E está predominantemente em 
idosos com faixa etária entre 70-79 anos e 60% fazem o uso de álcool. Referente ao tipo de tratamento 
65,8% fazem uso de politerapia, onde 39% dos pacientes fazem uso de politerapia de 2 classes 
(Diuréticos + Inibidores da ECA) e politerapia de 3 classes com 9,75% (Inibidores Adrenérgicos + 
Inibidores da ECA + Diuréticos). Segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde, a HAS é 
maior entre mulheres. No entanto, não significa que o risco em obter a doença seja maior entre elas, 
isto se justifica devido às mesmas procurarem mais serviços de saúde, ocorrendo assim à significativa 
prevalência entre elas (4). Apesar do endurecimento das artérias propiciar o aumento da pressão 
arterial nos idosos, a HAS não pode ser considerada uma doença associada à velhice, no entanto deve 
ser tratada de modo adequada (5). A ingesta de álcool por períodos prolongados pode aumentar a 
pressão arterial e a mortalidade cardiovascular em geral. O tratamento farmacológico é indicado para 
hipertensos moderados e graves, e para aqueles com fatores de risco para doenças cardiovasculares 
e/ou lesão importante de órgãos-alvo. Geralmente, poucos hipertensos conseguem o controle ideal da 
pressão com um único agente terapêutico, por isso faz-se necessária a terapia combinada. A politerapia 
é recomendada quando as associações forem adequadas e, portanto devem ser prescritas de maneira 
racional conforme necessidade de cada indivíduo (6). Estes dados corroboram com estudos realizados 
por Amadei e Silva, 2009. CONCLUSÃO A maioria do tratamento foi feito através da politerapia, 
evidenciando que o uso de um agente terapêutico muitas vezes não é eficaz na redução dos níveis 
pressóricos. 
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O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO NA PERCEPÇÃO DA ENFERMAGEM: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO O enfermeiro que atua na Estratégia em Saúde da Família (ESF) precisa ser capaz 
de identificar as necessidades sociais de saúde da população sob sua responsabilidade, além de intervir 
sobre o processo saúde-doença dos indivíduos e coletivos. Para um bom desempenho de suas funções, 
é necessário que este profissional tenha conhecimento a respeito dos condicionantes e determinantes 
de saúde das pessoas, que diretamente estão ligados a área ou território em que habitam. O 
reconhecimento desse território é um passo básico para a caracterização da população e de seus 
problemas de saúde, bem como para a avaliação do impacto dos serviços sobre os níveis de saúde 
dessa população. Além disso, permite o desenvolvimento de um vínculo entre os serviços de saúde e a 
população, mediante práticas de saúde orientadas por categorias de análise de cunho geográfico. Desse 
modo, a identificação e localização dos objetos, seus usos pela população e sua importância para os 
fluxos das pessoas e de matérias, são de grande relevância para o conhecimento da dinâmica social, 
hábitos e costumes e para a determinação de vulnerabilidades de saúde, originadas nas interações de 
grupos humanos em determinados espaços geográficos. O objetivo deste trabalho é compartilhar a 
experiência vivenciada pela enfermagem na Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 
Comunidade (RMSFC) sobre o processo de territorialização. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se 
de um relato de experiência que partiu do processo de territorialização, realizado no mês de abril de 
2012, tendo como lócus o território da Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisca Trindade, no bairro 
Água Mineral, localizado em Teresina-PI. Foram realizadas reuniões com as 4 (quatro) equipes de 
saúde da família da UBS, agendamento e efetivação das visitas ao território juntamente com os Agente 
Comunitário de Saúde (ACS). Observou-se as condições de vida da comunidade (condições de 
habitação e do seu entorno, abastecimento de água, presença de rede de esgoto e destino do lixo) e 
levantou-se o principal problema de saúde da população. O processo compreendeu a utilização de 
dados cartográficos e também de dados do Sistema de Informação em Atenção Básica(SIAB) que 
contém desde indicadores como mortalidade infantil,até número de famílias cadastradas por equipe. 
Houve a produção de material fotográfico e do mapa inteligente. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com a territorialização, constatou-se que: o território apresentava algumas ruas sem pavimentação; 
apesar da maioria das casas serem construídas de tijolo, existia um número considerável de casas de 
taipa; o abastecimento de água se dava através da rede pública; em alguns locais observou-se esgoto a 
céu aberto; e havia ruas em que o lixo não tinha o destino apropriado (percebeu-se que o lixo era 
depositado, muitas vezes, em terrenos baldios, por motivo de ausência da coleta pública). Quanto ao 
principal problema de saúde da população, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) encontra-se como 
a doença mais referida, conforme os dados encontrados na Ficha A em poder dos ACS. Diante disto, 
procurou-se relacionar as informações encontradas com os problemas de saúde identificados no 
território, a fim de permitir que estes sirvam de ponto de partida para a construção de uma proposta de 
avanço na qualidade de saúde da população adscrita. Assim, conjuntamente com outros integrantes da 
RMSFC, a partir do processo de territorialização, a enfermagem emitiu o diagnóstico situacional e 
elencou as prioridades.CONCLUSÃOA territorialização, enquanto estratégia norteadora das ações 
do profissional enfermeiro, possibilita uma análise emonitoramento de situações de saúde. A definição 
do território de responsabilidade da UBS permitiu uma melhor inserção da enfermagem na proposta do 
programa de RMSFC, contribuindo para o aprimoramento desta categoria. Portanto, territorializar 
pode ser considerado um processo indispensável para o bom exercício da enfermagem, enquanto 
integrante da equipe de saúde da família e comunidade. 
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE HIPERTENSOS 
ACOMPANHADOS PELO HIPERDIA EM UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI 
 
INTRODUÇÃO A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é caracterizada por pressão arterial maior 
ou igual a 140 x 90 mmHg e acomete cerca de 15 a 30% da população brasileira. É uma doença que 
apresenta elevado risco de mortalidade em razão de suas complicações cardiovasculares. Por isso as 
medidas preventivas e corretivas são indispensáveis para minimizar esse risco.Portanto o objetivo do 
presente estudo foi avaliar o estado nutricional de pacientes hipertensos, a fim de propor estratégias 
que visem o controle e/ou a prevenção de fatores de risco e, consequentemente, das complicações 
cardiovasculares, melhorando, com isso, a qualidade de vida desses indivíduos. MATERIAIS E 
MÉTODOS A amostra foi constituída por 58 idosos hipertensos, com idade de 60 a 80 anos, 
cadastrados no programa Hiperdia de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade de Parnaíba, PI, 
que foram submetidos à uma avaliação nutricional, utilizando-se uma balança antropométrica 
mecânica de capacidade máxima 150 Kg, onde se averiguou o peso e a altura desses indivíduos, a fim 
de se obter o estado nutricional destes. RESULTADOS E DISCUSSÃO De acordo com amostra 
obtida, a maior parte dos participantes era do sexo feminino (78%). Com relação ao estado nutricional, 
9% dos participantes encontravam-se em baixo peso. Verificou-se que 24% encontravam-se eutrófico 
e 57% dos idosos apresentaram excesso de peso. Esse elevado percentual de indivíduos com peso 
elevado pode ser uma das causas que leva a Hipertensão Arterial.A obesidade e um dos fatores de 
risco para a HAS, portanto a manutenção de peso adequado e indispensável para a redução e/ou 
prevenção das complicações cardiovasculares, tais como hipertensão, dislipidemias e diabetes melito. 
CONCLUSÃO Conclui-se que a maioria dos indivíduos encontram-se acima do peso, ou seja, não 
estavam tendo os cuidados adequados com a alimentação, o que seria ideal para o controle da 
patologia apresentada. Sugere-se um acompanhamento com nutricionista, visto que uma alimentação 
saudável é essencial, a fim de melhorar a dieta e garantir o controle da hipertensão arterial, 
consequentemente melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. 
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PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADO A UM PACIENTE COM PÊNFIGO 
VULGAR:UM ESTUDO DE CASO 
 
INTRODUÇÃO O Processo de Enfermagem (PE) representa uma abordagem ética e humanizada 
das práticas de enfermagem, focando a resolução de problemas dirigidos às necessidades de cuidados 
de enfermagem e saúde de um cliente.O paciente que procura cuidados para problemas de saúde, deve 
ser visto como indivíduo, pertencente a uma família, a uma sociedade e a cima de tudo um cidadão. 
Uma das principais funções da enfermagem é saber identificar a necessidade imediata do cliente e 
empreender medidas para abordá-las. O trabalho tem como objetivo a implementação do processo de 
enfermagem aplicado a um paciente acometido de Pênfigo vulgar.É uma doença cutânea bolhosa que 
ocorre predominantemente em idosos, e provem de um mecanismo autoimune.Caracteriza-se pela 
perda de coesão entre as células epidérmicas. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo 
de caso realizado com um cliente da área da UBS Francisco de Assis Parente no município de Santa 
Quitéria(CE), com o diagnóstico médico de pênfigo Vulgar,no período de Março a Maio de 2012. O 
estudo foi realizado através de levantamento bibliográfico sobre a doença, baseado no diagnóstico 
médico juntamente com visitas domiciliares para prestar os cuidados de enfermagem com a cliente. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO Com a realização de visitas regulares, realização de curativos, 
orientações adequadas, as lesões evoluíram bem, sem deixar marcas consideráveis na pele da cliente, a 
cliente se encontrava calma, aceitando sua condição, estando consciente que o tratamento seria um 
pouco demorado e que exigiria bastante paciência e perseverança de sua parte. CONCLUSÃO A 
realização do processo de enfermagem com paciente acometido de pênfigo vulgar é um desafio, não só 
pela complexidade da doença e do tratamento mais também pela questão da aceitação do cliente com 
sua condição, e acima de tudo pela necessidade de entendimento das necessidades individuais do 
cliente. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER DO COLO UTERINO NO MUNICÍPIO 
DE PICOS ? PIAUÍ NO PERÍODO DE 2008 A 2011. 
 
INTRODUÇÃO O câncer do colo uterino é considerado o segundo tipo de câncer mais comum em 
mulheres no mundo (cerca de 470 mil casos novos), depois do câncer de mama e, até, o mais comum 
em países em desenvolvimento. Classicamente, a história natural do câncer do colo do útero é descrita 
como uma afecção inicial intra-epitelial progressiva que pode evoluir para uma lesão cancerosa 
invasora, num prazo de 10 a 20 anos. É o câncer que apresenta um dos mais altos potencias de cura. 
Estudos epidemiológicos e moleculares têm demonstrado que a infecção com alguns tipos de 
papilomavírus humano (HPV) seja o fator de risco mais importante para o desenvolvimento dessa 
neoplasia. Entretanto, a infecção pelo HPV é necessária, mas não suficiente, para causar o câncer 
cervical. O colo uterino é revestido por várias camadas de células epiteliais pavimentosas, arranjadas 
de forma bastante ordenada. Nas neoplasias intra-epiteliais, esta estratificação fica desordenada. O 
exame de Papanicolaou é utilizado em diversos países para o rastreamento e detecção precoce deste 
câncer. Dada a lenta evolução dele, é possível o diagnóstico na fase intra-epitelial (não invasiva) em 
mulheres assintomáticas, quando o tratamento é de baixo custo e tem elevado percentual de cura. Este 
trabalho possui como objetivo analisar às medidas de prevenção, controle e monitoramento do câncer 
do colo uterino, como por exemplo os índices de pacientes sem seguimento, em seguimento, com 
seguimento concluído e abandono no município de Picos- Piauí. MATERIAIS E MÉTODOS Os 
dados obtidos são de mulheres residentes nas zonas urbanas e rurais do município de Picos- PI que 
realizaram os exames nos anos de 2008 a 2011. O método utilizado para avaliação foi o de 
Papanicoloau. Estes dados estão cadastrados no Sistema de Informações do Câncer do colo do útero 
(SISCOLO) disponíveis na secretaria de Saúde do município, por meio de um programa do Ministério 
da Saúde denominado DATASUS. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram observadas uma 
incidência de 2.92, 2.76, 1.77 e 0.59 casos por 1000 habitantes respectivamente aos anos de 2008, 
2009, 2010 e 2011. Além disso, houve uma variação percentual relativa negativa de 78,9 % do 
primeiro ao ultimo ano, com uma redução perceptível no número de casos sem seguimento, 
diminuindo de 59 em 2008 para 22 em 2011. Tendo o ano de 2009 o maior índice de óbitos com três 
casos e um maior índice de recusa com 11 casos. Observou-se também uma redução significativa no 
número de casos em seguimento, 20 casos em 2008, 19 casos em 2009, 9 casos em 2010 e 1 caso em 
2011. CONCLUSÃO A partir dos dados obtidos foi possível observar uma diminuição significativa 
do número total de casos por ano, como também do número de óbitos e pacientes que abandonaram o 
tratamento. Tais resultados podem ter sido alcançados principalmente devido às estratégias 
implantadas na população deste município, por meio de campanhas e incentivo a realização dos 
exames preventivos. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES COM CETOACIDOSE 
DIABÉTICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA 
 
INTRODUÇÃO A Cetoacidose Diabética é uma complicação grave ocasionada pelo Diabetes 
Mellitus e considerada uma importante emergência clínica. Sua manifestação clínica está associada 
pela presença de poliúria, desidratação, cetose, hiperglicemia, dentre outros. A prática clínica de 
enfermagem prestada ao paciente tem grande importância na assistência, visto que, auxiliam no 
tratamento da doença através intervenções terapêuticas, na prevenção de complicações, além de 
promover ações educativas com o paciente e a família. Esse trabalho objetiva descrever sobre a 
patologia, enfocando a prevenção, os fatores desencadeantes, as manifestações clínicas e o tratamento 
da doença encontradas na literatura, além de identificar as ações de enfermagem realizadas no 
atendimento ao paciente com Cetoacidose Diabética.Acredita-se que os resultados obtidos na pesquisa 
constituem de grande relevância para profissionais de saúde, pois formará subsídios para 
aperfeiçoar a prática clínica de enfermagem durante a assistência prestada a um paciente com 
cetoacidose diabética. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de uma revisão sistemática, realizada 
a partir de um extenso levantamento bibliográfico, em estudos publicados no período de 2000 a 2010, 
no banco de dados indexados no world wide web: Scientific Electronic Library Online - SciELO, 
LILACS. A análise das informações aconteceu através de uma avaliação cuidadosa e minuciosa nas 
fontes selecionadas, as quais as principais referências encontradas acerca do estudo abordado foram 
expostas, avaliadas e discutidas durante a pesquisa, totalizando 19 artigos. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Constatou-se que os principais aspectos relacionados à Cetoacidose Diabética é 
trabalhar a prevenção dessa complicação provocada pelo agravamento do Diabetes Mellitus, além de 
adotar cuidados imediatos e eficazes frente a um paciente portador da patologia. Faeda e Leon (2006) 
acreditam que as ações educativas, junto ao paciente, família e comunidade, também possui um papel 
essencial no controle dessa enfermidade, uma vez que as complicações estão estritamente ligadas ao 
conhecimento para o cuidado pessoal diário e ao estilo de vida saudável. A assistência de enfermagem 
prestada ao paciente com cetoacidose diabética deve ser realizada de forma holística. Diante desse 
contexto, o enfermeiro utilizará durante o cuidado uma atenção voltada às questões físicas e psíquicas, 
esclarecendo ao indivíduo e aos familiares envolvidos, todos os aspectos que envolvem a patologia, 
realizando a assistência, supervisionando o tratamento, prevenindo as complicações, orientando pós-
alta e trabalhando a educação em saúde. CONCLUSÃO Considera-se que a assistência de 
enfermagem prestada ao portador de Cetoacidose Diabética exerce grande importância, visto que todas 
as questões que envolvem a doença podem ser resolvidas ou minimizadas através de ações prestadas 
pela intervenção do enfermeiro, seja com medidas preventivas ou assistências. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM A UM PACIENTE COM ANEMIA APLÁSTICA 
 
INTRODUÇÃO Anemia aplástica ou aplasia de medular óssea é uma doença rara, caracterizada por 
pancitopenia moderada a grave no sangue periférico e hipoceluridade acentuada na medula óssea.Os 
pacientes com esse distúrbio exibem todas as caracteristícas típicas das anemias além de infecções 
oportunistas, distúrbios da coagulação que se manifestam pelo sangramento não usual e pequenas 
hemorragias cutâneas denominadas petéquias e equimoses. Objetivou-se então, descrever a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem a uma portadora de anemia aplástica, utilizando as 
cinco etapas do processo de enfermagem: o histórico, os diagnósticos de enfermagem, o planejamento 
da assistência, as implementações e os resultados de enfermagem e com isso promover o cuidado 
continuado e assistido à paciente. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um relato de 
experiência vivenciado por acadêmicos da disciplina de Tutoria VI do curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí em um hospital público no município de Teresina/PI, 
no mês de Maio de 2012, o estudo foi guiado pelo Histórico de Enfermagem fornecido pela 
instituição. RESULTADOS E DISCUSSÃO Após o acompanhamento da paciente elaborou-se os 
diagnósticos de acordo com a taxonomia II da NANDA (North American Nursing Diagnosis 
Association) e em seguida foram feitas as intervenções de enfermagem baseado no processo de 
enfermagem de Wanda de Aguiar Horta de acordo com cada necessidade básica detectada pelos 
diagnósticos outrora definidos. CONCLUSÃO O estudo proporcionou a possibilidade de se avaliar 
o significado das informações sobre o cliente, estabelecer relações entre os dados, nomear o fenômeno 
e chegar ao diagnóstico a partir da inferência e de estratégias de pensamento, com base em nossas 
experiências, conhecimentos e valores. Para o desenvolvimento desse trabalho foi necessário 
desenvolver habilidades de manipulação dos dados, domínio de conhecimento, objetividade, 
pensamento crítico, experiência, intuição e tomada de decisão, caracterizando uma assistência 
individualizada e de melhor qualidade. 
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AVALIAÇÃO DAS INTERCORRÊNCIAS MAMÁRIAS RELACIONADAS À 
LACTAÇÃO EM PUÉRPERAS DE TERESINA, PI. 
 
INTRODUÇÃO Os problemas mamários que ocorrem durante a lactação têm papel preponderante 
no início e continuidade do processo de amamentação. Alguns problemas enfrentados pelas nutrizes 
durante o aleitamento materno, se não forem precocemente identificados e tratados, podem ser 
importantes causas de interrupção da amamentação. As principais intercorrências mamárias 
relacionadas à lactação são ingurgitamento mamário, fissura mamilar, mastite puerperal, bloqueio de 
ducto e abscesso mamário. Este trabalho objetivou identificar as principais intercorrências mamárias 
relacionadas à lactação em puérperas de uma Maternidade Pública da cidade de Teresina, PI. 
MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de um estudo com caráter descritivo e abordagem 
quantitativa. A coleta dos dados ocorreu a partir do registro das informações contidas em formulários 
próprios, durante o período de dois meses. Os dados coletados foram analisados estatisticamente e 
descritivamente, sendo expressos como média e desvio padrão. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou-se, no período do estudo, o equivalente a 918 intercorrências (20,6 ± 8,49 por dia). Cerca de 
21,89% das puérperas foram consideradas inseguras, 18,63% dos recém-nascidos apresentaram 
dificuldade de pega, 13,83% estavam com a mama cheia, 12,74% apresentavam baixa produção de 
leite materno, 11% das puérperas possuíam fissuras mamilares e 8% das puérperas apresentaram 
mamilo invertido. Não se observou na população em estudo casos de ingurgitamento mamário e 
mastite. Diante destas intercorrências, verifica-se que o insucesso na amamentação pode estar ligado à 
falta de apoio dos familiares a nutriz assim como, a falta de orientação por parte dos profissionais de 
saúde. A necessidade da mulher em contribuir com as despesas familiares, inserindo-se no mercado de 
trabalho, o stress, a ansiedade, o medo, falta de autoconfiança, a intensa divulgação do marketing de 
fabricantes de leites industrializados e o surgimento de intercorrências mamárias com o 
estabelecimento da lactação, também tem contribuído. Esses problemas podem ser resolvidos por meio 
de orientações e tratamento adequado das intercorrências, permitindo desta forma, a manutenção do 
aleitamento materno. CONCLUSÃO Considerando a importância da prática da amamentação bem-
sucedida enquanto estratégia de promoção da saúde da mulher e da criança e de redução da morbi-
mortalidade materna e infantil, os resultados obtidos podem subsidiar práticas da Equipe 
Multiprofissional mais direcionadas ao preparo da gestante desde o período gravídico, momento que 
antecede a prática da amamentação, favorecendo o nível de conhecimento e de conscientização sobre a 
prevenção e combate aos problemas que poderão surgir, contribuindo para o bem-estar geral da mãe e 
do seu filho no momento do puerpério, tornando-o uma experiência agradável e bem-sucedida. 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE GESTANTES DA 
CIDADE DE TERESINA-PI A RESPEITO DO HPV 
 
INTRODUÇÃO Atualmente, há um número significativo de pessoas contaminadas com algum tipo 
de DST, sobretudo nos países em desenvolvimento. Dentre elas temos o HPV (Papiloma Vírus 
Humano) que representa um grave problema de saúde pública por suas repercussões médicas, sociais e 
econômicas. Com o referido trabalho objetiva-se analisar o nível de conhecimento de 100 gestantes a 
respeito do Papiloma Vírus Humano- HPV, sendo que das 100 mulheres 50 são freqüentadoras da 
esfera pública e 50 da privada. MATERIAIS E MÉTODOS A pesquisa é de caráter descritivo 
quanto aos objetivos, e quantitativa em relação à natureza dos dados. O estudo foi executado mediante 
a aplicação de um questionário, previamente aprovado pelo comitê de ética, às gestantes das 
instituições hospitalares selecionadas. O questionário foi composto por questões sócio-econômicas e 
específicas a respeito da infecção por HPV e aplicado durante o período de Novembro e Dezembro de 
2011. Após a análise dos questionários, os dados foram lançados em tabelas e gráficos fazendo uso 
dos programas Word e Excel em seguida interpretados e resumidos. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Com a verificação dos dados, foi observada uma alta taxa de divergência entre as 
populações de gestantes atendidas em redes públicas e privadas, no que se diz respeito à infecção pelo 
HPV. Onde aproximadamente 90% das gestantes da esfera privada sabem ao certo o que é a infecção 
por HPV. Enquanto que na esfera pública cerca de 50% da população gestacional não sabem sequer do 
que se trata a infecção ou tem informações equivocadas a respeito do vírus. CONCLUSÃO Assim, 
percebe-se que há uma escassez de conhecimento a respeito do vírus Papiloma Humano, 
principalmente quando são referidas pessoas menos favorecidas economicamente, como é o caso das 
gestantes da instituição pública. O que se faz necessário expandir informações na área dessa infecção 
viral, a fim de reduzir  disseminação da patologia. 
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PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL: UM ESTUDO 
BIBLIOGRÁFICO 
 
INTRODUÇÃO A audição constitui-se em um pré-requisito para a aquisição e o desenvolvimento 
da linguagem. E, qualquer recém-nascido pode apresentar problema auditivo ao nascimento ou 
adquiri-lo nos primeiros anos de vida, mesmo quando não haja caso de deficiência auditiva na família 
e/ou fatores de risco. Assim, através da triagem auditiva neonatal é possível de forma eficiente 
identi?car às crianças de risco, encaminhar para con?rmação da suspeita da de?ciência auditiva e 
enquadrar em processos terapêuticos, sendo de grande importância o trabalho multidisciplinar. Por 
isso, é fundamental o conhecimento e a valorização dos pro?ssionais de saúde envolvidos para que 
haja efetividade nos programas de detecção precoce de perda auditiva. A presente pesquisa tem como 
objetivo analisar a produção científica acerca da temática sobre a importância da triagem auditiva 
neonatal. MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de uma revisão sistemática, por meio do 
levantamento realizado a partir de consulta a periódicos presentes no banco de dados da Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), utilizando os descritores ?Perda auditiva?, ?Triagem neonatal?, 
?Recém-nascido? relativos aos artigos publicados no período de 2007 a 2011. As variáveis utilizadas 
abrangiam questões relativas ao periódico, ano de publicação, os objetivos do artigo, o local do estudo 
e a delimitação metodológica. RESULTADOS E DISCUSSÃO Foi encontrado dezessete 
publicações na base de dados SCIELO, no qual a fase de análise deu-se por meio de leituras 
exploratórias, seletivas, analíticas e interpretativas. Os achados mostraram que o principal periódico 
foi a Revista da Sociedade Brasileira de Fonaudiologia com 6 publicações (35%), o ano de 2010 com 
maior quantidade de publicações 5 (30%), a grande maioria dos artigos eram do Sudeste do País, a 
predominância dos estudos quatitativos e com objetivos de avaliar os resultados de um programa de 
triagem auditiva neonatal. CONCLUSÃO Portanto, a detecção precoce da perda auditiva por meio 
do teste da orelhinha vem sendo recomendada por diversos pesquisadores e vários programas de 
triagem com esse enfoque já foram implementados em vários locais. Dessa forma, percebe-se que a 
síntese dos estudos publicados poderá facilitar a disseminação de experiências exitosas de programas 
de triagem auditiva neonatal. 
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DETERMINANTES DO DESMAME PRECOCE: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
 
INTRODUÇÃO Apesar dos inúmeros estudos que apontam para supremacia do leite humano sobre 
outros tipos de leite, ainda é baixa a taxa de mães que amamentam seus filhos conforme as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, que estabelecem 
a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida da criança. Este estudo tem por objetivo 
identificar em produções científicas os fatores relacionados ao desmame precoce no Brasil. 
MATERIAIS E MÉTODOS Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada nas bases de dados 
LILACS, BDENF e SCIELO, durante o período de maio a junho de 2011. Foram utilizados como 
descritores: aleitamento materno e desmame, sendo encontrados 40 artigos. Destes, foram 
selecionados para revisão os que eram em língua portuguesa (30), os que possuíam texto completo 
(11) e os que apresentassem relação com o objetivo desta pesquisa, totalizando seis estudos. Os dados 
foram analisados quanto ao ano e periódico de publicação e aos fatores relacionados ao desmame 
precoce. RESULTADOS E DISCUSSÃO Com relação aos fatores apontados para o desmame 
precoce, cinco estudos descreveram as principais causas apontadas para o desmame precoce e um 
estudo classificou essas causas em anatomo fisiológicas, psicoemocionais, socioculturais e 
econômicas. Dos que descreveram as causas, cinco citaram a verbalização pela puerpéra de ausência 
de leite na mama, cinco relataram a rejeição do bebê à amamentação, cinco a necessidade de trabalho 
materno, quatro a idéia do leite fraco, quatro a orientação médica pela interrupção da amamentação, 
três o uso de medicamentos pela puerpéra, dois o choro do bebê, dois a falta de orientação a mãe sobre 
o aleitamento, dois o nervosismo materno, dois a doença da criança, dois a doença materna, dois a 
presença de uma nova gravidez, dois conselhos de terceiros, um dores referidas pela mãe ao 
amamentar, um fissura mamária, um a dificuldade ao amamentar, um a utilização de chupetas, um 
mãe considerou que a criança permanecia com fome após a amamentação, um criança regurgitou após 
a amamentação, um cirurgia materna e um abandono materno. CONCLUSÃO A partir da análise 
dos trabalhos observa-se que as principais causas apontadas para o desmame precoce foram: a 
verbalização pela puerpéra de ausência de leite na mama, a rejeição do peito pelo bebê e a ideia do 
leite fraco. Deste modo, conclui-se que os valores culturais da mulher possuem uma importante 
influência sobre a sua escolha em amamentar. Assim, destaca-se a necessidade de oferecer orientações 
claras à puerpéra sobre o aleitamento materno, capacitar os profissionais de saúde para assistir ao 
binômio: mãe e filho, com o objetivo de incentivar a amamentação. Visto que o aleitamento materno é 
um ato que necessita ser resgatado e uma prática que requer apoio da sociedade e dos profissionais da 
saúde. 
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ESTUDO DE CASO: ASSISTÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM 
UM CLIENTE EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE 
 
INTRODUÇÃO A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que afeta principalmente os 
pulmões, mas, também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges. É 
causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. É uma doença persistente, pois o 
tratamento inadequado ou incompleto pode tornar os bacilos resistentes aos medicamentos e assim 
podendo desencadear uma nova onda virtualmente incurável em todo o mundo (DAVID, 2003). O 
presente estudo faz um acompanhamento de um paciente em fase final do tratamento de tuberculose. 
O acompanhamento surgiu das atividades práticas da enfermeira vivenciadas pelas acadêmicas, que ao 
permanecer na unidade de saúde em período contínuo permitiu conhecer casos, como este e então 
fazer um estudo e intervenções. Objetivos: Relatar a assistência de acadêmicos de enfermagem a um 
paciente em tratamento de tuberculose resistente. MATERIAIS E MÉTODOS Estudo de caso 
descritivo com abordagem qualitativa do tipo relato de experiência realizado durante o estágio 
supervisionado I com acadêmicas de enfermagem. Durante os períodos de fevereiro a maio de 2012 no 
Centro de Saúde da Família em Sobral CE. Ao acompanharmos a consulta de enfermagem da unidade, 
surgiu o interesse de analisar o presente caso, devido a sua persistência em realizar o tratamento. 
Assim esclarecemos e solicitamos o consentimento do mesmo para o estudo. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO G.S.S, sexo feminino, 47 anos, católica, casada,do lar,mora com o esposo e três filhos. 
Iniciou o tratamento há 3 anos, não realizando adequadamente teve piora do seu estado de saúde. 
Iniciou pela segunda vez o tratamento em 2010 ficando resistente a isoniazida,não cumprindo mais 
uma vez o tratamento também ficou resistente a estreptomicina. Após o acompanhamento diário das 
medicações sob supervisão da enfermeira, G.S.S voltou o tratamento há 1 ano ficando recuperada, 
porém no inicio do ano de 2012, voltou os mesmos sintomas e os exames positivaram novamente. 
Coube então para os acadêmicos de enfermagem uma observação a longo prazo ampliando a visão dos 
mesmo sobre a atenção básica de saúde. CONCLUSÃO Percebemos o quanto é importante à 
assistência de enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis, sendo um desafio aos profissionais 
de saúde. Principalmente dos profissionais de enfermagem que deve ter um olhar integralizado ao 
paciente, família e comunidade. Dessa forma, sendo fundamental sensibilizá-los quanto a seu estado 
de saúde, os riscos de transmissão e a orientação para a mudança de hábitos saudáveis e a realização 
do tratamento adequadamente, para que atinja um bom estado de saúde. Por isso é necessário um 
atendimento individualizado e integral, capaz de atender as necessidades de cada paciente e de cada 
caso específico. 
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O ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: DESAFIOS NA 
PROMOÇÃO DO CUIDADO 
 
INTRODUÇÃO: O Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família (ESF) possui atribuições 
essenciais na unidade básica de saúde (UBS) e na comunidade. Contudo, as fontes apontam 
múltiplos fatores que dificultam a realização de suas competências. O presente estudo objetiva 
elencar e analisar tais desafios à formação e às práticas do profissional nesta área. 
MATERIAIS E MÉTODOS: É um estudo integrativo, tendo como problema os desafios que 
permeiam a promoção do cuidado na prática dos Enfermeiros da ESF. Selecionou-se 18 
artigos nacionais, com autoria ou colaboração de enfermeiros e publicados no período de 
2007 a 2011 na BVS, tendo como descritores: saúde pública, relações enfermeiro-paciente, 
saúde da família e, enfermagem em saúde comunitária. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Constatou-se que o maior desafio do Enfermeiro da ESF é a incapacitação para o cargo, 
mencionado em 12 artigos (66,66%); seguido pela sobrecarga trabalhista; metodologia 
imposta pelo programa e; a dificuldade de integração entre a equipe multiprofissional (27, 
77%). Cita-se a carência na estruturação física da unidade (22,22%); desvalorização do 
Enfermeiro (22,22%), burocracia e gestão conflituosa do sistema (16,66%) e, o não 
entendimento da população sobre a Estratégia (11,11%). Sobre os desafios, Costa e Miranda 
(2009) apontam a incapacitação como problema estrutural das escolas profissionalizantes, 
corroborando com Horta et al (2009) que acrescenta que a capacitação é dirigida ao 
profissional de nível superior, responsável pelo repasse à equipe. Este fator, aliado à grande 
demanda populacional a ser atendida, gera a sobrecarga, resultando na inviabilização da 
concretude da proposta da ESF. Ainda segundo Horta (2009), a prática assistencial, pautada 
em protocolos fechados, impede aos profissionais a formulação da ideia crítica do cuidado, o 
que os faz agirem apenas como cumpridores de normas. Para Santos et al(2008), trata-se da 
política dos resultados. O Enfermeiro ainda encontra o obstáculo que, segundo Marqui et al 
(2010), contrapõe o entendimento do trabalho em saúde coletiva. Quanto à estruturação física, 
Moura et al (2010) cita que muitas vezes as construções locais não foram feitas para uma 
UBS, colocando em risco inclusive a biossegurança de profissionais e usuários. Para Campos 
et al (2010), a desvalorização laboral somado à frustração com a falta de resultados forma 
profissionais acomodados e indiferentes fazendo com que o rendimento do trabalho decresça. 
Por fim, Marqui et al(2010), aponta que o desconhecimento acerca de seus direitos referentes 
aos preceitos do programa faz com que a população procure assistência apenas na presença de 
enfermidade contrapondo a integralidade pretendida. CONCLUSÃO: Percebe-se que os 
centros de formação acadêmica têm o importante papel de formar profissionais preparados a 
lidar com o inovador modelo assistencial da saúde pública, mas é necessário dar ao 
profissional suporte nos aspectos: físico, estrutural e psicológico, para que possa realizar suas 
funções com dignidade e segurança. 
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CUIDADO DE ENFERMAGEM AO IDOSO COM DOENÇA DE ALZHEIMER : 
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
INTRODUÇÃO: O aumento da expectativa de vida tem levado ao crescimento importante 
do número de idosos da população brasileira. O processo de envelhecimento implica numa 
série de modificações; Neste contexto, se insere a doença de Alzheimer (DA) como uma 
forma de demência que compromete a integridade física, mental e social do idoso, acarretando 
uma dependência de cuidados complexos, quase sempre vinculados à dinâmica familiar e 
realizados no próprio domicílio. Assim, exigem-se profissionais capacitados para atuarem 
junto aos cuidadores, destacando-se o papel do enfermeiro em diagnosticar, planejar, 
coordenar e avaliar as necessidades do cliente/família no processo saúde/doença.Este estudo 
visa levantar e analisar a produção técnico-científica sobre o cuidado de enfermagem ao idoso 
com doença de Alzheimer. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma Revisão 
Bibliográfica, realizada no mês de maio de 2012, na base de dados Literatura Latino 
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), utilizando-se os descritores: idoso 
enfermagem Doença de Alzheimer. Os critérios de inclusão foram: artigos de periódicos 
nacionais, no idioma português, no período de 2009 a 2011 e sobre a temática do estudo. 
Assim, na busca encontraram-se 33 artigos, sendo que apenas 9 artigos enquadraram-se nos 
critérios prévios de inclusão. As variáveis para análise dessa investigação foram: ano de 
publicação, unidade de federação e temática. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Como 
resultado foi observado que os anos de 2009 e 2010 foram os de maior produção científica, 
com quatro artigos publicados em cada ano, destacando São Paulo como o estado de maior 
publicação, com 2 artigos. Após leitura de todos os artigos, as temáticas foram agrupadas em 
duas categorias de análise, quais sejam: os impactos causados pela Doença de Alzheimer e o 
cuidado de enfermagem ao idoso com doença de Alzheimer. CONCLUSÃO: Conclui-se que 
DA pode ser confundida com o próprio processo de envelhecimento. E que por aumentar a 
dependência dos idosos, gera modificações no estilo de vida do cliente/família, necessitando 
de um cuidado integral, holístico e humanizado. Assim, espera-se que este estudo possa 
contribuir para a ampliação do conhecimento científico sobre a temática. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM PNEUMONIA DO LACTENTE 
EM HOSPITAL INFANTIL DE TERESINA 
 
INTRODUÇÃO: A Pneumonia (PNM) representa uma causa importante de 
morbimortalidade na infância. Apresenta distribuição de caráter global, apesar de haver maior 
impacto sobre os países em desenvolvimento no tocante às taxas de hospitalizações e óbitos. 
No Brasil, segundo levantamento do Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde (DATASUS), em 2005, foram internadas 130 mil crianças menores de um ano. 
Classifica-se como a segunda causa de morte no primeiro ano de vida. A Pneumonia do 
Lactente (PNML) engloba os casos de crianças com até 2 anos de idade. É importante ter 
conhecimento das bases epidemiológicas das doenças mais expressivas para a Saúde Pública, 
objetivando conhecer, detectar ou prevenir qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, e proporcionando um planejamento de 
políticas de tratamento e profilaxia. O Brasil é um país carente de dados epidemiológicos 
consistentes, em especial a região Nordeste, fato que instiga a investigação dessa grande área 
de conhecimento. Por isso, esse trabalho objetivou descrever o perfil epidemiológico de 
pacientes com PNML no Hospital Infantil Lucídio Portela, Teresina - Piauí. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Foi realizado um censo, através de estudo descritivo, retrospectivo, utilizando 
prontuários de pacientes internados no Hospital Infantil Lucídio Portela em Teresina, Piauí, 
acometidos por Pneumonia do Lactente (crianças até 2 anos de idade), entre Julho de 2007 a 
Junho de 2010. Averiguaram-se variáveis relacionadas aos dados epidemiológicos 
(quantidade total de casos), demográficos (sexo e idade) e clínicos (tipo de parto, tipo de 
Pneumonia e condições de alta). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram encontrados 216 
prontuários diagnosticados com Pneumonia do Lactente, verificando uma prevalência de 3% 
do total de internações. A distribuição dessa patologia foi de 50,9% para o sexo masculino, 
com média de idade de 9,4 meses e 49,1% para o sexo feminino, com média de idade de 8,76 
meses. Em 60,6% dos casos o tipo de parto foi Normal, 32,9% Cesário e 6,5% 
Indeterminados, não havendo diferença significativa entre o tipo de parto e sexo (p>0,05). O 
tipo de Pneumonia que prevaleceu foi a não especificada (65,7%), sendo o restante desse 
valor referente à bacteriana. Houve significativa associação entre as condições de alta e sexo 
(?²:12,142 e p<0,05), apresentando 61,1% dos casos como ?Melhorado? e apenas 3,2% de 
óbito. CONCLUSÃO: As características analisadas nessa pesquisa evidenciam semelhanças 
às descritas em outras, apesar de ter apresentado diminuição da prevalência e letalidade dessa 
patologia. 
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MARTINS 
 
CANCER DE PELE: CONHECIMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE SOBRE MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO 
 
INTRODUÇÃO: A pele é um órgão externo que está sujeito a agressões diárias provocadas 
pela exposição solar. Entre os fatores de risco que contribuem para a gênese das lesões de 
pele, fatores genéticos, historia familiar de câncer de pele e radiação ultravioleta (UV) já estão 
bem definidos. Os profissionais que atuam nas equipes de Saúde da Família, sobretudo os 
agentes comunitários de saúde (ACS) realizam atividades externas a unidade de saúde, 
expondo-se por longos períodos de tempo a radiação solar. E, em razão de suas atividades 
profissionais, esses agentes estão sujeitos a inúmeros problemas ocasionados pela exposição 
ao sol, dentre eles o câncer de pele. Este estudo teve o objetivo de avaliar o conhecimento de 
agentes comunitários de saúde (ACS) de Floriano ? PI sobre os cuidados pessoais para 
prevenção do câncer de pele. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de pesquisa de 
abordagem quantitativa, de caráter exploratório, realizada nas unidades básicas de saúde 
pertencentes ao município de Floriano ? PI. A amostra foi constituída por 39 agentes 
comunitários de saúde (30%) que responderam a um questionário semiestruturado dividido 
em duas partes, sendo a primeira composta por questões sobre aspectos sociodemográficos e a 
segunda sobre o conhecimento dos ACS com relação ao câncer de pele. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Todos os ACS participantes da pesquisa eram do sexo feminino, com idade 
entre 31 e 40 anos, sendo que a maioria possuía ensino médio completo (77%) e renda 
familiar mensal de um salário mínimo (51%). Observou-se que 46% prestava assistência a 
número de famílias entre 126 a 140. Quase dois terços (67%) referiu 9 a 12 anos de tempo de 
serviço. A grande maioria dos ACS (95%) afirmou possuir conhecimento sobre o câncer de 
pele e 69% informaram conhecer os fatores de risco para a doença, e todos os pesquisados 
referiram ter conhecimento sobre medidas de proteção contra o câncer de pele. Em relação às 
medidas de proteção oferecidas pelo município, 87% dos profissionais relataram não ter 
recebido qualquer tipo de de proteção. Contudo, a maioria (74%) informou utilizar medidas 
de proteção no trabalho, tais como uso de protetor solar (72%), ?sombrinha? (18%) ou 
bloqueador (10%). CONCLUSÃO: Os ACS possuem conhecimento sobre câncer de pele, e 
medidas de autoproteção para prevenção da doença. A medida de proteção referida como 
mais utilizada foi o uso de protetor solar. Entretanto, apesar da necessidade de equipamentos 
ou recursos para fotoproteção da pele para reduzir o risco de desenvolvimento da doença, 
esses agentes de saúde não recebem do governo municipal quaisquer de recursos com esse 
fim. 
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TAYRINE DE LIMA BORGES, ALINNE ALBUQUERQUE SILVA SOUSA,LUISA HELENA DE 
OLIVEIRA LIMA, MAILSON FONTES DE CARVALHO, THUANY DE JESUS ROCHA 
 
ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO 
EXCLUSIVO 
 
INTRODUÇÃO: A amamentação tem desempenhado um papel importante na saúde da 
mulher e da criança e inúmeros trabalhos têm sido publicados ressaltando a proteção 
conferida à criança, a curto e longo prazo. Em 2001, em razão das evidências da superioridade 
do leite humano, a Organização Mundial da Saúde passou a adotar como recomendação o 
aleitamento materno exclusivo por seis meses. As ações de promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno têm se mostrado importantes para a melhoria da saúde da criança e 
também ações estratégicas para a organização e qualificação dos serviços para este fim. O 
trabalho tem como objetivo avaliar as estratégias usadas para promoção do aleitamento 
materno exclusivo. MATERIAIS E MÉTODOS: Este trabalho trata-se de um estudo 
bibliográfico onde foram identificadas e analisadas publicações científicas, incluindo apenas 
artigos originais, compreendidos entres os anos 2007 a 2011. O levantamento bibliográfico foi 
feito através das seguintes bases de dados: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientifc Eletronic Library Online), foram usados os 
seguintes descritores: Aleitamento Materno, Leite Materno, Amamentação e Lactente. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Entre os resultados encontrados nas 18 publicações 
científicas, verificou-se que a promoção do aleitamento materno exclusivo realizado através 
da Iniciativa Hospital Amigo da Criança que incentiva as mães a realizarem os Dez Passos 
para o Sucesso ao Aleitamento Materno e das Unidades Básicas de Saúde Amigas da 
Amamentação, feitas por profissionais da saúde capacitados para este fim, proporciona a 
manutenção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida, além de serem 
estratégias efetivas e de baixo custo. Esses grupos de apoio à amamentação e que orientam 
sobre o seu manejo podem contribuir muito para o aleitamento materno exclusivo na atenção 
básica. CONCLUSÃO: A Iniciativa Hospital Amigo da Criança parece ser um importante 
fator de proteção ao aleitamento materno exclusivo e uma fundamental estratégia para a 
melhoria da saúde da criança, devendo ser ampliada sua cobertura em todo território nacional 
e que as ações realizadas nas Unidades Básicas Amiga da Amamentação devem ser 
fortalecidas para valorizar as iniciativas ao aleitamento materno exclusivo na atenção básica. 
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MARIA GIZELDA GOMES LAGES, CAMILA MARINHO LAGES, IANNY RAQUEL DANTAS 
NASCIMENTO, MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA, ARI PEREIRA DE ARAÚJO NETO, FRAYLA 
CRISTINNE SOUSA DE AMORIM, THAYSON RODRIGUES LOPES, THAYNNA RODRIGUES LOPES, 
WENYSSON NOLETO DOS SANTOS, ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO 
 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE HANSENÍASE: REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 
 
INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma infecção crônica de evolução lenta causada pelo 
Mycobacterium leprae transmitido pelas vias respiratórias, que resulta na perda da capacidade 
motora e sensorial, provocando deformidades decorrentes de um processo inflamatório dos 
nervos periféricos, cuja intensidade, extensão e distribuição dependem da forma clínica, da 
fase evolutiva da doença e dos fenômenos de agudização durante os episódios reacionais. A 
Organização Mundial de Saúde definiu a hanseníase como um problema de saúde pública 
devido suas altas taxas de morbimortalidade. Esta pesquisa teve como objetivo analisar 
através da pesquisa bibliográfica a assistência de enfermagem ao paciente portador da 
hanseníase. MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se uma revisão bibliográfica no período 
de janeiro a junho de 2012 através de pesquisas, nas mais variadas fontes de divulgação 
científica de dados tais como Scielo, Lilacs, Pubmed, Medline, de artigos relacionados ao 
objetivo proposto, utilizando os descritores: hanseníase e enfermagem. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: O surgimento de meios educativos, como por exemplo, as propagandas 
publicitárias levaram um aumento pela procura de atendimento aos serviços de saúde, sendo a 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) um dos principais eixos responsáveis por realizar 
medidas preventivas e curativas ao paciente, visto que a mesma prevê um atendimento 
multiprofissional à saúde da população, inserindo-se no primeiro nível de ações e serviços do 
sistema local de assistência à saúde. A atenção básica, além disto, evidenciou-se que o 
planejamento da assistência de enfermagem se faz de maneira decisiva e contribui de forma 
significativa para a adesão ao tratamento da doença, a prevenção das incapacidades, o auto-
cuidado, além da assistência domiciliar e busca ativa dos comunicantes, pois quando o 
enfermeiro envolve a família no cuidar a esses pacientes o resultado se torna bem mais 
satisfatório e eficaz. CONCLUSÃO: O enfermeiro ao apresentar uma relação de troca com o 
paciente, seus familiares e outros profissionais, pode dessa forma garantir a adesão ao 
tratamento do paciente, contribuir para melhorar sua qualidade de vida, além de poder manter 
uma relação de confiança dando sentido e propulsão ao trabalho do profissional e 
credibilidade ao sistema de saúde. 
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Moisés Lopes Carvalho, Conceição de Maria Vaz, Elias Ellen, Thallita Hill Araújo, Francielzo Ferreira lima, 
Laís Monteiro Araújo Campos Arêa Leão,Girlene Ribeiro da Costa, Moacira Lopes Carvalho 

   AGRAVOS QUE REPERCUTEM NO TRABALHO DA EQUIPE DE     
ENFERMAGEM. REVISÃO DA LITERATURA 

INTRODUÇÃO: O processo de trabalho da enfermagem tem uma intrínseca 
relação com o estudo a fim de buscar ações e formular novas estratégias com 
vistas à realização de cuidados seguros e à valorização profissional. No entanto 
alguns fatores norteiam agravos á saúde do enfermeiro como a remuneração 
inadequada, a acumulação de escalas de serviço, o aumento da jornada de 
trabalho, a presente hierarquização na equipe de saúde, o desprestígio social, 
dentre outros fatores que estão associados às condições de trabalho da equipe 
de enfermagem, podendo refletir na qualidade da assistência prestada ao usuário 
e no sofrimento psíquico desses profissionais. O trabalho, como ação humana 
social, engloba a capacidade do indivíduo de produzir no meio em que vive, mas 
contemporaneamente ele vem sendo entendido como um importante agente 
etiológico causador das temidas doenças da alma destacando-se o estresse e a 
Síndrome de Burnout. OBJETIVOS: Descrever e analisar a diferença do estresse 
e da Síndrome de Burnout, assim como seus possíveis aspectos e repercussões 
nos profissionais da área da enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
Revisão Bibliográfica, realizada no mês de Abril de 2012, na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), utilizando-se os descritores: Enfermeiros, Burnout e Saúde do 
Trabalhador. Os critérios de inclusão foram: idioma português, íntegra do período, 
relação com a temática de estudo e publicação entre os anos de 2007 a 2012. Na 
busca encontraram-se 33 artigos, sendo que apenas 12 artigos enquadraram-se 
nos critérios prévios de inclusão. RESULTADOS: Foram utilizados artigos dos 
anos de 2007 a 2012, sendo que os anos de 2010 e 2011 foram os que mais 
possuíram artigos publicados, ou seja, 3 e 5 artigos respectivamente, já os anos 
de 2008 e 2009 foram publicados 2 artigos e no ano de 2007 não ouve produção 
cientifica relacionada a temática. Assim após a leitura minuciosa de todos os 
artigos foram agrupadas as temáticas em duas categorias para uma enfática 
análise, sendo elas: aspectos da Síndrome de Burnout e do estresse nos 
profissionais de enfermagem e as principais patologias causadas por essas 
enfermidades na saúde dos enfermeiros. CONCLUSÃO: No contexto bio-psico-
social é possível distinguir as características que diferenciam a Síndrome de 
Burnout também denominada de síndrome do esgotamento profissional e o 
estresse ou também chamado de Síndrome da Adaptação. Esses duas patologias 
são semelhantes no que se refere ao sofrimento e ao prejuízo que causam nos 
profissionais de enfermagem. Enfatizando-se ainda que os prejuízos que elas 
podem causam na homeostasia do individuo vão desde notáveis alterações 
fisiológicas ou até mesmo em doenças psicossomáticas. 
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MARIA DO CARMO ARAÚJO, TIAGO PEREIRA DE CASTRO ARAUJO 
 
A INCLUSÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO NO MERCADO DE TRABALHO: UM 
OLHAR DA POPULAÇÃO TERESINENSE 
 
INTRODUÇÃO: Deficiente (...) aquela pessoa que se desvia da norma nas características 
físicas, mentais, emocionais, ou sociais em tal grau que requer serviços sociais ou 
educacionais especiais para desenvolver sua capacidade máxima (Telford e Sawrey,1987:32). 
Estudar a motivação para o trabalho é procurar entender quais as razões ou motivos que 
influenciam as pessoas. Entretanto, a sociedade ainda vê o deficiente auditivo como pessoa 
improdutiva necessitando sempre de cuidados especiais e estando sem condições de 
desenvolver um trabalho que represente realização ou satisfação. A pesquisa foi proposta 
devido à falta de conscientização por parte da população em relação à inclusão dos portadores 
de deficiência auditiva no mercado de trabalho, pois esta área está cada vez mais concorrida, e 
os deficientes ainda hoje buscam seu espaço neste setor, já que parece haver certa 
discriminação para com os deficientes auditivos desde as antigas civilizações. O objetivo da 
pesquisa foi analisar o conhecimento da população teresinense em relação à inclusão do 
deficiente auditivo no mercado de trabalho. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa de 
caráter qualitativo foi realizada através de questionário contendo 07 perguntas abertas sobre 
mercado de trabalho para deficiente auditivo em 03 Instituições com mais de 100 funcionários 
no centro comercial da cidade de Teresina ? PI, no ano de 2006. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: A análise dos resultados definiu o deficiente auditivo através do conhecimento 
da população como sendo: uma pessoa que tem deficiência auditiva; que a comunicação com 
estes geralmente é por gestos ou sinais; que o vê no âmbito social com dificuldades de 
comunicação e aceitação; que o deficiente auditivo ainda é marginalizado pela sociedade 
ouvinte; que o mercado de trabalho ainda o vê como pessoa que precisa de condições 
diferenciadas para ocupa alguns cargos; que este ainda ocupa cargo inferior no mercado 
devido à falta de informações por parte da sociedade e da discriminação que este ainda sofre e 
que oportunidades de trabalho para este grupo social ainda é muito pequena devido à 
sociedade não está preparada para receber e lidar com pessoas consideradas especiais. 
CONCLUSÃO: Diante do aqui exposto pela pesquisa, vimos que, a população teresinense 
ainda não estava informada suficientemente sobre a pessoa deficiente auditivo, suas 
necessidades, anseios, potencialidades; que o Estatuto da pessoa com deficiência não era 
validado/efetivado nas Instituições Empregatícias naquela época. 
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BRENO DE OLIVEIRA FERREIRA, FRANCINEIDE PEREIRA PIRES 
 
AS VIVÊNCIAS DE UM POLICIAL EM ANÁLISE: RECORTES DE GÊNERO 
 
INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher é um fenômeno antigo, presente em todas as 
classes e culturas. Segundo a Fundação Perseu Abramo (2010), no Brasil, uma mulher é 
agredida a cada 24 segundos, e a evidência mais recente de combate essa violência foi a 
criação da Lei 11.340, intitulada Lei Maria da Penha. Nas Delegacias Especializadas no 
Atendimento às Mulheres (DEAM) os policiais lidam cotidianamente com essas questões de 
gênero, e no entanto, muitas vezes não possuem preparo e qualificação para tamanha tarefa 
(BRANDÃO, 2006). MATERIAIS E MÉTODOS: Assim, o artigo avaliou as possibilidades 
e limites do trabalho de um policial a partir de seu discurso, relacionando a sua função social 
dentro das questões de gênero. Metodologicamente, trabalhou-se com o recolhimento de 
história de vida de um policial que trabalha em uma Delegacia Especializada no Atendimento 
à Mulher na cidade de Teresina, Piauí. Para análise, utilizou a Análise de Conteúdo segundo 
Bardin (2011). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dessa forma, algumas questões foram 
levantadas: a falta de preparo do policial para exercer sua função no que se refere a 
conhecimentos específicos de questões de gênero e de violência doméstica; o ingresso a partir 
de concurso público e a forma hierárquica em que a polícia é organizada, muitas vezes, 
selecionam policiais não aptos ao trabalho com mulheres em situação de violência; as 
precárias instalações das delegacias de Teresina e os entraves, riscos pessoais e as questões 
relacionadas a segurança também foram fatores atinentes no discurso. CONCLUSÃO: Por 
fim, esse discurso se repete em muitas outras histórias de policiais (SOUZA e MYNAIO, 
2005; MORAIS e PAULA, 2010) que no intuito de racionalizar o trabalho decorrente da 
expressiva demanda frente à escassez de recursos, acabam por naturalizar a violência 
doméstica e banalizar a intervenção sobre a mesma. 
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CARLA CAROLINE SANTOS CORREIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
PRISCILA FIGUEIREDO CRUZ 

 
COMO O CENTRO RESTAURAÇÃO DE VIDAS PROMOVE A RECUPERAÇÃO 
DE DEPENDENTES QUIMICOS ATRAVÉS DA FÉ E DA LABORTERAPIA 
 
INTRODUÇÃO: Atualmente, um dos maiores problemas que acarreta o sistema de saúde 
brasileiro é o crescente numero de dependentes em álcool e narcóticos em geral. Estimasse 
que em todo pais cerca de 22,8 % da população já experimentaram algum tipo de 
entorpecente(1). O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar como a comunidade 
terapêutica centro de restauração de vidas consegue promover a reabilitação e ressocialização 
de dependentes químicos através da fé e da laborterapia. MATERIAIS E MÉTODOS: O 
presente trabalho foi realizado no município de Parnaíba, localizado no extremo norte do 
estado Piauí, mais precisamente na microrregião do baixo Parnaíba e Dista 339 km da capital, 
Teresina (IBGE,2010). Sua população é de aproximadamente 145.729 habitantes, dos quais 
cerca de 95% residem na zona urbana e aproximadamente 98,8 da população é alfabetizada ( 
INEP, MEC 2008). A comunidade terapêutica centro de restauração de vidas foi visitada por 
uma equipe multidisciplinar de estudantes das áreas de saúde participantes do projeto VER-
SUS realizado entre os dias 24 de fevereiro a 07 de março de 2012. os estudantes foram 
recebidos pelos monitores dos centro que lhes apresentaram as instalações. Posteriormente 
ouviu-se os depoimentos de todos os internos que relataram questões a cerca de como 
iniciaram o consumo de drogas, quantas vezes já foram, internado, como era a convivência no 
centro e o papel da laborterapia e das orações coletivas na sua recuperação. RESULTADOS 
E DISCUSSÃO: Observou-se que os internos conviviam bem entre sim e não sentiam a 
necessidade de fugir do centro. Observou-se também que todos cumpriam os horários e 
funções estabelecidos na laborterapia. Notou-se ainda que todos os internos que saiam do 
centro após 10 meses de tratamento não reincidiam. Destaca-se que na opinião de todos os 
internos a metodologia adotada pelo CRV se mostrou bem mais eficiente dos que os 
tratamentos convencionais à base de fármacos adotados por outros centros de recuperação. 
Notou-se na grande maioria dos internos o intuito de se reinserir na sociedade e na sua família 
que era o que mais sentiam falta como relata um dos internos: ?o pior dia que passei aqui foi 
no natal do ano passado (2011), em que eu ceei arroz com mortadela enquanto eu sabia que na 
minha casa estaria acontecendo um banquete como todos os anos. Não quero mais isso não.? 
CONCLUSÃO: A laborterapia e as orações coletivas, sem uso de fármacos, se mostraram 
eficientes na recuperação de dependentes químicos, evidenciando a deste tratamento por parte 
dos dependentes. Os estudantes participantes do VER-SUS puderam compreender as 
implicações pertinentes ao uso de drogas e a recuperação de dependentes na pratica, e como 
essas implicações se inserem no da atenção em saúde. 
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FRANCISCA SUSE GONÇALVES DE MOURA, ENEWTON ENEAS DE CARVALHO, KATIA PAULA 
SILVA, DJANE DE SOUSA RODRIGUES, EDNEY ENEAS DE CARVALHO, LEONEL SANTIAGO DE 
AMORIM, SAMILLA GONÇALVES DE MOURA 
 
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 
MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE INTRODUÇÃO 
 
INTRODUÇÃO: A política pública de saúde no Brasil foi resultado de grandes conquistas 
através de discussões entre as camadas populares e o poder público, partindo da 
redemocratização do Estado. Dessa forma, a participação popular no processo de 
municipalização do Sistema Único de Saúde se constituiu com a Lei 8.142 que instituiu o 
controle social a partir da instituição dos conselhos de saúde nas três esferas de governo e das 
conferências de saúde. Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo fazer um 
levantamento bibliográfico sobre a participação popular no desenvolvimento do processo de 
municipalização do SUS, identificando seus marcos históricos e legais. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão sistemática realizada no mês de abril de 2012, por meio 
do levantamento da produção bibliográfica, artigos e periódicos, encontrados nas bases de 
dados LILACS, MEDLINE e SCIELO, de Descritores de Ciências da Saúde (DeCS): Sistema 
Único de Saúde, Participação popular e Municipalização. As variáveis utilizadas abrangiam 
questões relativas ao periódico, os objetivos do artigo, o local do estudo e a delimitação 
metodológica. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados encontrados confirmaram que 
a participação popular foi essencial e determinante para o processo de municipalização do 
SUS, principalmente através dos conselhos de saúde e das conferências. A análise dos 
periódicos nos permitiu a identificação de doze artigos, os achados mostraram que o principal 
periódico foi o Caderno de Saúde Pública com 3 publicações (25%), a grande maioria dos 
artigos eram do Sudeste do País, a predominância dos estudos quatitativos e com objetivos de 
compreender a atuação da participação popular na facilitação do processo de municipalização 
da saúde. CONCLUSÃO: Em suma, notou-se que a produção científica demonstrou que o 
controle social é de fundamental importância para o desenvolvimento das políticas de saúde, 
pois a própria comunidade é quem conhece suas próprias deficiências e necessidades. 
Portanto, a participação popular tem ajudado bastante o desenvolvimento do Sistema Único 
de Saúde e melhorado a saúde da população brasileira. 
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MARIA JOSEÍTA DOS SANTOS COSTA, DILBERT SILVA VÊLOSO, GILSON DOS SANTOS COSTA, 
JOELMA RODRIGUES ALVES, SIMEY DO VALE GARCIA 
 
INFECÇÃO URINÁRIA: um estudo realizado no município de Monsenhor Gil-Piauí 
 
INTRODUÇÃO: As infecções no trato urinário (ITU) estão entre as patologias mais comuns 
em atendimento clínico. A Infecção no trato urinário implica no comprometimento da bexiga 
(cistite), dos rins (pielonefrite) ou ambos. Pode ser silenciosa (bacteriúria assintomática), 
todavia com mais frequência. A prevalência da ITU varia de sexo e idade dos pacientes. O 
objetivo do referido trabalho foi de estudar a infecção no trato urinário obtendo informações a 
partir dos sumários de urina quanto aos fatores de prevalência bacteriana no trato urinário, 
avaliando a presença de infecções urinárias assintomáticas e sintomáticas da população do 
município de Monsenhor Gil, Piauí no ano de 2011. MATERIAIS E MÉTODOS: Este 
estudo inclui uma pesquisa bibliográfia que visa encontrar pressupostos teóricos que refere-se 
ao tema infecção urinária. Em consonância a pesquisa bibliográfica, foi realizada uma 
observação aos sumários de urina para confrontar com os dados da literatura e reconhecer os 
fatores de revalência bacteriana no trato urinário. Neste trabalho foram estudados 1186 
sumários de urinas dos pacientes atendidos pelo Laboratório de Analises Clínicas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Da população avaliada, a maior prevalência está no sexo 
feminino com 74,71% dos infectados. A faixa etária de pacientes entre 21 a 30 anos e 11 a 20 
anos, foram as mais afetadas, correspondendo respectivamente a 33,95% e 23,48%. A 
situação do exame clínico do sumário de urina realizado apresentou o ambulatorial com 
59,45% dos pacientes, logo em seguida está o pré-natal com 34,2% dos infectados. A relação 
de infectados por comunidade no qual representou a zona urbana com 726, o maior número de 
casos apresentando 47,38% de infectados, enquanto na zona rural ocorreram 460 casos, sendo 
53,91% de infectados. CONCLUSÃO: Com este estudo, pode se concluir que alguns fatores 
prevalecem na infecção do trato urinário, tais como, sexo, idade, situação clínica, localização 
geográfica e mudança climática, afirma-se que este tipo de infecção pode apresenta-se de 
forma sintomática e assintomática, mas é necessário reconhecer o agente causador para se 
chegar a um tratamento específico. 
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CECIANA COELHO DANTAS 

O CONTROLE SOCIAL NO EXERCÍCIO DA GESTÃO EM SAÚDE: UMA 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
INTRODUÇÃO: No cerne das mudanças ocorridas na política de saúde brasileira, após a 
instituição legal do SUS na Constituição de 1988, reforçadas pela legislação que o 
regulamenta, tem-se redefinido as responsabilidades e competências de cada esfera de 
governo e conferido ao município papel central na gestão do sistema local de saúde. Neste 
cenário, a participação da sociedade na saúde constitui estratégia importante para fortalecer a 
descentralização e universalidade do SUS, bem como para viabilizar a municipalização da 
saúde. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se, de um estudo de revisão de literatura sobre o 
tema participação e controle social na saúde, quais são os avanços e os desafios vivenciados. 
A coleta de dados ocorreu entre outubro e novembro de 2011. Para iniciar o processo de 
revisão de literatura, foram cruzadas as palavras-chave: participação social, controle social, 
conselhos de saúde e conferências de saúde na busca, foram detectados 42 textos. Após esta 
etapa foi executada a leitura dos resumos uma vez que a maioria atendia aos objetivos deste 
estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Segundo Lacerda e Santiago (2007) foram 
destacadas pelos profissionais de saúde a não participação dos representantes comunitários no 
planejamento das ações e na avaliação dos serviços prestados. Por outro lado, apontaram 
como avanços a proposição e intervenção nos problemas gerais do bairro e a presença dos 
conselhos locais de saúde como instrumento para a construção de novas formas de processo 
de trabalho, organização e mobilização, não apenas na área da saúde. Em alguns municípios 
de pequeno porte, outra pesquisa mostrou que fatores inibem a mobilização social, como a 
manipulação da opinião pública vinculada a grupos políticos e a precariedade contratual que 
faz com que os profissionais trabalhem sem as condições necessárias por medo de serem 
afastadas das funções (TRAD; ESPERIDIÃO, 2009). O controle social é, sem dúvida, uma 
inovação política do SUS, sobretudo porque tem sido acentuada a importância da participação 
social no processo de gestão, ou seja, não apenas na fiscalização, mas também na formulação 
das políticas públicas de saúde (GUIZARDI et. al. 2004). CONCLUSÃO: Apesar de a 
participação social representar uma conquista de cidadania, ainda existe limites na sua 
operacionalização na realidade concreta dos serviços de saúde. Contudo, a participação social, 
apesar dos limites encontrados na sua efetivação, representa um avanço no campo da saúde 
coletiva brasileira, na medida em que promove o fortalecimento da política de 
descentralização, a universalização da atenção à saúde e a sua municipalização. 
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OLINDA THISCYARA PESSOA OLIVEIRA, ANTÔNIA JÉSSICA BEZERRA MENDES, PAULO ROMÃO 
RIBEIRO DA SILVA, ANTÔNIA ELIANA DE ARAUJO ARAGÃO 
 
O IDOSO FRENTE À SOCIEDADE E A FAMÍLIA 
 
INTRODUÇÃO: A palavra velho traz consigo um conjunto imenso de conotações 
pejorativas. Pensar o envelhecimento e a velhice nos obriga a pensar o tempo. Não apenas o 
tempo linear, quando contamos dias, meses e anos, mas também o tempo inteiro, o tempo 
vivido. Um tempo que pertence a cada um e é intransferível. O Brasil deixou de ser um país 
predominantemente de jovens. As últimas projeções indicam que em menos de duas décadas 
os idosos serão 15% da população total.De qualquer forma, sendo mais de 13 milhões de 
cidadãos brasileiros, é impossível que os idosos e os problemas que lhes dizem respeito 
passem despercebidos no país. O velho é vítima de diversas formas de violência por parte da 
família e da sociedade. Os maus tratos de idosos por "pessoas que deles cuidam", pessoas 
essas que eles depositam confiança; tampouco representam um problema novo. O abuso na  
velhice é uma construção multidimensional que pode ser usada em todo o tipo de conduta 
abusiva em relação a anciãos, ou referir-se a uma ação específica.A vítima é freqüentemente 
do sexo feminino, com mais de 75 anos e vive com familiares.Guimarães e Cunha (2004) 
afirmam que pode existir entre a vítima e o agressor uma ampla e completa história de 
dificuldades e também de demandas e necessidades recíprocas não satisfeitas.Embora a 
vitimação dos velhos seja um fenômeno cultural de raízes seculares e suas manifestações, 
facilmente reconhecidas, desde as mais antigas estatísticas epidemiológicas, esse problema 
não tem se apresentado como relevância social MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo do tipo 
exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, realizado no Grupo Melhor Idade, do 
município de São Benedito- Ceará. Iniciado em Dezembro de 2011 e informações coletadas 
em março de 2012. Utilizou-se entrevista semi-estruturada, onde foi gravada para uma melhor 
compreensão dos dados.A população constituída por frequentadores do Grupo, numa amostra 
de 20 usuários que participaram de livre e espontânea vontade. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: O aumento da ocorrência de determinados agravos, tais como as causas 
externas, como os acidentes, a violência e os maus tratos, devem ser objeto de maior atenção 
entre os profissionais da saúde.No Brasil, entretanto, a população idosa não costuma ser 
prioridade nos estudos sobre as causas externas, em razão do predomínio dos jovens, que 
exibem altos coeficientes e grande número de casos.Neste momento histórico, a quantidade 
crescente de idosos oferece um clima de publicização das informações produzidas sobre eles, 
tornando-as um tema obrigatório da pauta de questões sociais. CONCLUSÃO: A imagem 
destorcida de que o idoso é um velho chato, doente, passivo e incapacitado faz com que 
aumente cada vez mais a agressão contra eles dando origem a comportamentos agressivos 
principalmente pelos mais jovens. A ação preventiva deve ser empreendida quando as tensões 
ficam evidentes, antes que ocorra o abuso do idoso.Dessa forma, é importante que mais 
campanhas publicitárias sejam desenvolvidas focalizando essa temática, com vistas a 
sensibilizar a sociedade quanto ao envelhecimento da população e aos cuidados de que os 
idosos precisam. 
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KARINY DA CONCEIÇAO SOUSA SILVA, MARIA CRISTINA GOMES IBIAPINA , NÁTILA AZEVEDO 
AGUIAR RIBEIRO , ANTÔNIA GERMANA ARAÚJO MARTINS ,LIÉLMA CARLA CHAGAS DA SILVA 
, HERMINIA MARIA SOUSA DA PONTE 
 
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: UM 
RETRATO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ-CE 
 
INTRODUÇÃO: O controle social na saúde é um dos princípios organizativos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) que garante a participação da população no processo de formulação e 
controle das políticas de saúde no Brasil. Dentre as formas de participação está os conselhos 
de saúde, os movimentos sociais, a ouvidoria, entre outras formas de participação direta. Um 
dos principais desafios na formação para SUS é aproximação dos estudantes nos cenários de 
controle social e movimentos, fazendo aproximação teórica e vivencial, contudo o Projeto 
Vivência e Estagio na Realidade do SUS (VERSUS) é um dispositivo transformador desse 
cenário. Objetivos: Relatar a vivência de acadêmicos da área da saúde no funcionamento do 
controle social em um município de médio porte da macrorregião de Sobral-CE, através do 
VER-SUS. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo do tipo relato de 
experiência, desenvolvido pelo VERSUS, promovido pela Escola de Saúde da Família 
Visconde de Sabóia de Sobral-CE, realizado nos dias 13 e 15 de fevereiro de 2012 na cidade 
de Tianguá. As vivencias foram realizadas na Secretaria municipal de Saúde do município, 
sede do Conselho Municipal de Saúde e da Ouvidoria em Saúde tendo como sujeitos 
membros do conselho municipal da cidade e profissional ouvidor e também como local de 
investigação a ASMULTI (Associação das Mulheres Tianguaiense). Na ocasião foi utilizada 
como instrumento de coleta de dados a produção de um diário de campo para uma melhor 
fixação das observações feitas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Podemos perceber durante 
a vivência que o conselho municipal de saúde da cidade de Tianguá segue os preceitos da 
resolução 333/03 do Conselho Nacional de saúde, ele foi criado pela Lei nº 116/92 de 02 de 
Abril de 1992, segue um regimento interno e possui uma composição paritária com 56 
membros divididos em 50% representantes de usuários, 25% de profissionais e 25% 
representantes do governo. As deliberações são consubstanciadas em resoluções e 
homologadas pela prefeita e estas estão sendo devidamente implementadas, outro ponto 
importante é a transparência das reuniões e prestações de contas, visto que as reuniões são 
abertas ao público. Outra forma de exercer controle social identificado foi a organização 
comunitária, em que tivemos como destaque a ASMULTI, uma associação que tem por 
finalidade promover a integração das mulheres nos diversos meios sociais, construindo a 
igualdade de gênero e distribuição de papéis. Um desafio para município local identificado 
pelos acadêmicos foi a organização da ouvidoria que no momento encontra-se legalmente 
implantada, contudo não atuante visto que necessita de alguns recursos organizacionais. 
CONCLUSÃO: As experiências obtidas nessa vivência serviram de grande aprendizado, pois 
permitiram conhecer as formas de controle social, como funciona, as dificuldades, enfim 
podemos nos aproximar maisdas experiências dos sistemas de saúde, da sua realidade, 
contribuindo para a nossa formação acadêmica. 
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LÍVIA MARA DE ARAÚJO, VIVIANE CUNHA DE ABREU, QUITÉRIA PRICILA MESQUITA MARTINS, 
VALDELILIAM MACHADO DE AGUIAR, MELISSA DE FARIAS ABREU, REJANIO AGUIAR 
ARAGÃO, FRANCISCA LUCINEIDE ARAÚJO, NICOLA BRUNA SERRA ALVES, ANTONIA JÉSSICA 
BEZERRA MENDES, ANTONIA ELIANA DE ARAÚJO ARAGÃO 
 

PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOBRE O SUS 
 
INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado para atender as necessidades 
de todas as pessoas, de forma universal e baseia-se nos seguintes princípios: Universalidade, 
equidade e integralidade nas ações e serviços de saúde. Em relação aos princípios 
organizacionais tem como base a descentralização, regionalização e a hierarquização da rede, 
obtendo também a participação social. O estudo tem como objetivo averiguar o conhecimento 
dos acadêmicos de enfermagem do primeiro período sobre o SUS. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo de caráter qualitativo. Os sujeitos da pesquisa 
inicialmente foram 121 acadêmicos de enfermagem das Faculdades INTA que estão cursando 
o primeiro período no turno da manhã. Porém, ao final da coleta apenas 98 alunos 
concordaram em assinar o TCLE e apenas 17 preencheram o formulário completamente, pois 
o processo de inclusão para otimização do estudo contemplou os seguintes fatores: 
Concordaram em participar da pesquisa, por meio da assinatura do Termo de Consentimento 
Livre Esclarecido (TCLE) e respoder a todas as questões do formulário. A coleta de dados foi 
realizada, nos dias 21 e 22 de maio de 2012, por meio de um formulário constituído de 
perguntas abertas. Os resultados foram agrupados por categorização, respeitando-se os 
aspectos éticos segundo a resolução 196/96. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo ora 
realizado possibilitou-nos obter as seguintes categoias: Conhecimento sobre o SUS. A maioria 
respondeu que o SUS é o Sistema Único de Saúde e os demais responderam que é o sistema 
que atende a população brasileira, principalmente as pessoas mais pobres. As respostas 
demonstram que a população de um modo geral tem um conhecimento superficial sobre o 
SUS. Desse modo, compreende-se a necessidade de maior empenho por parte das autoridades 
e dos profissionais de saúde, no sentido, de disponibilizar mecanismos e estratégias de 
informações eficientes para que a população se aproprie do conhecimento sobre SUS. 
Relevância do SUS. Na opinião da maioria, este sistema de saúde é importante devido ao 
atendimento universal e os demais responderam que é devido ao atentimento das necessidades 
de saúde, oportunidade de emprego e fonte de aprendizado e por fim a Utilização do SUS. 
Muitos alunos responderam que nunca utilizaram o SUS, sendo que a maioria afirmou que o 
utiliza. Evidencia-se, potanto, a falta de conhecimento sobre a utilização do serviço. Sabe-se 
que todos os brasileiros o utilizam, seja de forma direta, por meio da utilização da atenção 
primária, secundária e terciária ou de forma indireta, como consumidor por exemplo. Frente 
às respostas observa-se que a população tem conhecimento superficial sobre o SUS. 
CONCLUSÃO: As respostas evidenciam a deficiência em relação ao conhecimento da 
população sobre o SUS. Cabe aprincipalmente as profissionais de saúde criar estratégias com 
objetivo de informar à população brasileira sobre: A importância do SUS e suas contribuições 
para a saúde dos brasileiros. 
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LÍVIA MARA DE ARAÚJO, VIVIANE CUNHA ABREU, QUITÉRIA PRICILA MESQUITA MARTINS, 
VALDELILIAM MACHADO DE AGUIAR, MELISSA DE FARIAS ABREU, CLEIDEANE DUARTE 
FARIAS, INÊS ÉLIDA AGUIAR BEZERRA, ANA CARLA MARTINS A. ALBUQUERQUE, MARIA 
CRISTINA GOMES IBIAPINA, ANTONIA ELIANA DE ARAÚJO ARAGÃO 
 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICAS: ACOMPANHAMENTO DE 
ENFERMAGEM E QUALIDADE DE VIDA 
 
INTRODUÇÃO: De acordo com o Censo 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, aproximadamente 25 milhões de brasileiros declararam possuir alguma 
deficiência, o que significou um salto de 1,41% em 1991 para 14,5% da população. A 
população com deficiência no Brasil tem crescido em decorrência do aumento na expectativa 
de vida da população e da violência urbana. As diferenças, porém, são características 
inerentes ao ser humano sendo necessário ao profissional da área de saúde adquirir 
habilidades que contribuam para a inclusão social dessas pessoas de modo que as mesmas 
sejam estimuladas, incentivadas, por meio do processo de educação em saúde, como um 
despertar para a construção de espaços acessíveis. Mostrar a importância do acompanhamento 
de enfermagem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência física. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência 
com abordagem qualitativa, com uma intervenção prática de educação em saúde, realizado no 
CSF Leda Prado IV, no mês de maio de 2012, tendo como público-alvo as doze pessoas com 
deficiência residentes no distrito de Jaibaras-Sobral-Ceará, cadastradas no CSF. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na intervenção foi realizada: a apresentação da equipe e 
dos objetivos do projeto. Após a apresentação, houve uma dinâmica mostrando a importância 
de cada um deles como membro da sociedade. A dinâmica possibilitou a evidencia de suas 
criatividades e como era o cotidiano de cada um deles, como por exemplo, desenvolvimento 
das atividades domésticas, porém, para ir ao serviço de saúde, ou outros locais, como a igreja, 
comércio, eles precisam de ajuda: dos parentes, familiares e amigos. Também falaram dos 
preconceitos que sofrem, quando são chamados de aleijados. Isso ocorre dentro de casa, mais 
do que fora de casa. Finalizamos com uma mensagem de agradecimentos e um coofbrack. 
Obtivemos um resultado bastante gratificante ao ver o sorriso no rosto de cada pessoa com 
deficiência. Todos expuseram suas opiniões e agradeceram por estarmos fazendo tudo aquilo, 
por eles. Pudemos perceber com isso que a atenção integral à saúde, destinada à pessoa com 
deficiência, pressupõe uma assistência específica à cada condição, ou seja, serviços 
estritamente ligados à deficiência, além de assistência a doenças e agravos comuns a qualquer 
cidadão,resultando assim da necessidade de grupos específicos para os deficientes 
físicos,visando assim,a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. CONCLUSÃO: É 
preciso obter reconhecimento social e vencer o medo do futuro. Para ocorrer o processo de 
inclusão, é dever da pessoa com deficiência utilizar os recursos disponíveis em busca da 
inserção. Ela deve ser estimulada, incentivada, por meio do processo de educação em saúde, 
como um despertar para a construção de espaços acessíveis e de uma vida melhor. 
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LILIA NAZANA ALVES DA SILVA, ANA FABRINA BEZERRA BARROS, ELLANNY DE LOIOLA 
SIQUEIRA, FRANCISCO PLAWTHYNEY DA SILVA NOGUEIRA,JEANE MARIA DA SILVA FONSECA, 
LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS, LUZIANA DE PAIVA CARNEIRO, MARA DE OLIVEIRA 
UCHÔA, MARIA IZABEL SILVA DE CARVLHO, MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA SOUSA 
 
POBREZA E SAÚDE: MUITOS OBSTÁCULOS E ALGUNS CAMINHOS 
 
INTRODUÇÃO: O presente trabalho reúne alguns elementos para aprofundar a 
compreensão das condições de saúde das famílias pobres, e utilizamos uma do Bairro São 
José II Novo Sumaré na cidade Sobral-Ceará, que vivem em uma situação de extrema pobreza 
e condições precárias de subsistência humana, para realizarmos nosso estudo. Durante o 
estudo observamos a situação de moradia da família, notamos a ausência de água potável, 
alimentação insuficiente para as necessidades humanas básicas, sem água encanada, esgoto a 
céu aberto e sem eletricidade. Identificamos o quanto a pobreza influência na saúde e na vida 
de um ser humano. Pois eles enfrentam dificuldades e as privações que implicam na 
educação, moradia e falta de cuidados médicos, tendo impactos diretos e significativos na 
saúde e no bem estar dessas pessoas que estão sendo excluídas da sociedade. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Utilizamos um roteiro semi-estruturado e ficha de coleta de dados e a partir das 
observações, visitas e pesquisas, tiramos fotos para mensurar todos os aspectos da família em 
estudo, usamos o método de interrogação direta,para chegarmos à conclusão pretendida no 
estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os problemas decorrentes de deficiências no 
saneamento básico seguem minando a saúde de milhões de pessoas. É necessário resolver 
esses problemas e, consequentemente, avançar para controlar a crescente exposição das 
pessoas a perigos tais como a contaminação do ambiente por resíduos derivados da atividade 
humana. A situação de pobreza que afeta a milhões de habitantes da região se relaciona 
diretamente com as condições ambientais e também que, para a emancipação do cidadão não 
depende tão somente das políticas publicas em saúde, mas também da sua própria boa 
vontade. CONCLUSÃO: Consideramos que a pesquisa foi de extrema importância, pois nos 
relatou realidades as quais iremos nos deparar no ato de nosso trabalho como enfermeiros, 
realidade está que nos dá uma visão nítida da importância de se ter humanidade. Ajudar essas 
pessoas já que estas necessitam de nós, de uma atenção voltada não somente para a doença, 
mas para as necessidades voltadas para a pobreza. Mostrou-nos os fatores relacionados à 
pobreza, e que a falta de condições seja ela de moradia e alimentação é de grande importância 
no processo saúde da família. O fator mais relevante na pesquisa é a pobreza que está 
intimamente relacionada ao desemprego, moradia inadequada, alimentação escassa, o que os 
leva a exclusão social, ao agravo na saúde, ou seja, surgimento de doenças devido às más 
condições de vida. Uma perspectiva que contribui para o avanço da discussão pública da 
pobreza é a dos direitos humanos, pois estes estão associados à dignidade da pessoa humana 
(CUNHA, 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

280 

NÁDIA DE SOUSA SALES, FRANCISCO ELEZIER XAVIER MAGALHÃES, ALLISSON WILLIAN REIS 
DE CARVALHO, LUIZA CERQUEIRA COUTO, ISABELLE FROTA SOUSA, CAIO CESAR MENESES 
DE SOUSA, FRANCISCA MAIRA SILVA DE DOUSA 
 

RELATANDO A EXPERIÊNCIA DO VERSUS EM UM DISPOSITIVO DA ALTA 
COMPLEXIDADE 
 
INTRODUÇÃO: O estágio de vivências do VER-SUS Piauí na cidade de Piripiri foi 
realizado por vários acadêmicos de diferentes áreas da saúde, incluindo acadêmicos de 
Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, Medicina, Farmácia, Serviço Social e Odontologia, 
esta heterogeneidade do grupo permitiu um olhar multiprofissional da realidade do sistema 
único de saúde, e também contribuiu para que o grupo percebesse a importância das diferentes 
profissões dentro da saúde pública e a importância da inter-relação entre as diferentes 
profissões. Portanto o objetivo do presente trabalho é mostrar, a partir da visão da experiência 
dos participantes do VER-SUS Piauí o funcionamento e estrutura do serviço de alta 
complexidade, observando as condições necessárias para um atendimento satisfatório. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência, referente à participação 
de acadêmicos do VER-SUS-PI, que foi realizado no período de 24 de fevereiro a 07 de 
março na cidade de Piripiri- PI. No dia 03 de Março foi realizada uma visita ao Hospital 
Regional Chagas Rodrigues. Como forma de coleta foi utilizado o relato dos usuários e dos 
profissionais do serviço estruturando uma abordagem qualitativa descritiva exploratória. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O município de Piripiri sendo o centro econômico e de 
referência em saúde para toda a região dos Cocais é detentor do único serviço de atendimento 
de alta complexidade. Quanto a este serviço, há um grande número de reclamações dos 
usuários quanto à qualidade do serviço. Em contrapartida foi observada o relato dos 
profissionais que concordaram com a opinião da população quanto a qualidade do 
atendimento revelando os motivos para tal. Estes relatam que existe carência de profissionais 
na equipe, contribuindo para a sobrecarga destes; não contam com materiais necessários para 
o atendimento básico e seguro, tais como: vestimenta, material de segurança individual; além 
de haver ausência de um espaço físico adequado aos procedimentos realizados no hospital, 
não havendo banco de leite, local de descanso para o profissional e acompanhante do usuário 
e atraso na remuneração dos trabalhadores. Ainda quanto ao funcionamento, o mesmo não 
disponibiliza vacinação aos recém-nascidos aos finais de semana, nem a realização do teste do 
pezinho, devido à carência de profissionais. Todos estes fatores contribuem direta e 
indiretamente para a má qualidade do atendimento referido pela população. CONCLUSÃO: 
Mediante a observação de tais condições, busca-se saber quem são os responsáveis pela atual 
situação em que se encontra serviço. O que se sabe é que o setor público não oferece as 
condições necessárias a um adequado exercício profissional, levando ao péssimo atendimento 
referido pelos usuários. 
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GOULART, B.F., SIMÕES, A.L.A. 
 

TUTORIA NO PLANO DIRETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E 
TRABALHO EM EQUIPE ? UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO: O Plano Diretor de Atenção Primária à Saúde (PDAPS) foi uma estratégia 
do Estado de Minas Gerais para a reorganização do sistema de saúde, com vistas à articulação 
efetiva dos serviços em redes de atenção e fortalecimento da atenção primária à saúde. Foi 
desenvolvido por meio de parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, a 
Escola de Saúde Pública, as Gerências Regionais de Saúde (GRS) e Universidades Públicas. 
Objetivo: descrever o trabalho de tutoria realizado na microrregião de Araxá-MG, pertencente 
à Macrorregião Triângulo do Sul. MATERIAIS E MÉTODOS: A implementação do 
PDAPS ocorreu por meio de 10 oficinas de capacitação para os tutores universitários, 
realizadas na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no município de Uberaba-MG. O 
cronograma de realização das atividades foi previsto para dois anos, distribuídos em 
intervalos de dois meses, período em que os tutores universitários eram capacitados e 
replicavam a oficina para os facilitadores dos municípios que, posteriormente, replicavam 
para os trabalhadores nos seus respectivos municípios. No caso da microrregião de Araxá, os 
dois tutores universitários e a técnica da GRS deslocavam-se até Araxá, onde as oficinas eram 
realizadas para os facilitadores dos municípios: Araxá, Pedrinópolis, Perdizes, Ibiá, Pratinha, 
Campos Altos e Santa Juliana. O município de Tapira foi o único da Microrregião em foco 
que não participou do Plano. Após a replicação das oficinas, os tutores universitários e a 
técnica da GRS supervisionavam os municípios para esclarecimento de dúvidas, 
acompanhamento do processo de implantação, discussões e apoio. O processo foi realizado no 
período de 20 meses, entre 2009 e 2010. RESULTADOS E  DISCUSSÃO: O contato com 
os municípios, o acompanhamento dos facilitadores, as supervisões in loco, a leitura e análise 
das informações produzidas pelos municípios contribuíram para o conhecimento da realidade 
local. Constatou-se que o modelo de atenção hegemônico ainda é o biomédico; entretanto, 
observamos que, no cotidiano, a maioria dos trabalhadores tem buscado se fortalecer como 
equipes, compartilhando angústias, desejos e objetivos. Percebeu-se também que alguns 
trabalhadores ainda não se engajaram como componentes de uma equipe de trabalho, não 
participam de processos de negociação de objetivos e desenvolvem um trabalho à margem do 
todo. CONCLUSÃO: O PDAPS demanda um processo de trabalho coletivo e participativo, 
com vistas à efetiva reorganização do sistema de saúde. Para isto, uma ferramenta 
fundamental é o trabalho em equipe, pois requer um pensar coletivo e ações coerentes com as 
propostas negociadas pelo grupo. Acredita-se que o trabalho isolado e fragmentado não 
conseguirá responder às demandas da comunidade. Diante disto, ressalta-se o trabalho em 
equipe como potente disparador para mudanças no modelo de atenção. 
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LUCYNARA BARROS ROCHA, MARIA ALELUIA TEIXEIRA DA SILVA, JULIANNE DOS SANTOS 
SOUSA, JOSÉ DE RIBAMAR XAVIER BATISTA, MARCO ANTONIO LEITÃO BATISTA, ADRIANY 
DAS GRAÇAS NASCIMENTO AMORIM 
 
ANÁLISE DA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO DOS ATENDIMENTOS 
REALIZADOS PELO SAMU DE PARNAÍBA-PI 
 
INTRODUÇÃO: Esse trabalho teve como objetivo descrever o perfil epidemiológico das 
ocorrências atendidas no município, com ênfase na distribuição espacial. O SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência) faz parte do sistema regionalizado e hierarquizado, 
capaz de atender, dentro da região de abrangência, todo enfermo, ferido ou parturiente em 
situação de urgência ou emergência, e transportá-lo com segurança, acompanhado por 
profissionais da saúde até o local de referência. Ao discar o número 192, o profissional dará 
ao cidadão as orientações de primeiros socorros por telefone, define o tipo de atendimento, 
ambulância e equipe adequados a cada caso. MATERIAIS E MÉTODOS: A área de estudo 
foi o município de Parnaíba, localizado na região norte do Piauí onde realizamos um estudo 
descritivo, com utilização de dados secundários do banco de dados do SAMU-192 Parnaíba, 
referentes ao total de ocorrências atendidas de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2010. Para a 
análise do perfil epidemiológico dos atendimentos foram estabelecidas as variáveis: sexo e 
faixa etária, tipo de unidade de suporte envolvida, dia da semana e destino dos pacientes e 
veículo, nas quais foram calculadas as frequências relativas. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Observamos que dentre as 852 ocorrências atendidas pelo SAMU 55% eram 
do sexo masculino demonstrado também em outras pesquisas tais como Cabral e Souza 
(2008) e Costa (2007). Sendo mais acometidos na faixa etária de 16 a 30 anos, com 205 casos 
(24%), seguida da de 31 a 45 anos, com 192 casos (22%), o mesmo foi reportado por Cabral e 
Souza (2008), Bezerra (2007), e Costa (2008). Isso demonstra o alto índice de jovens e 
adultos jovens envolvidos na totalidade das ocorrências atendidas. Referente às unidades 
responsáveis pelo atendimento, Unidade de Suporte Básico - USB ou Unidade de Suporte 
Avançado - USA, foi observado que a mais requisitada foi a USB com 67%, seguindo as 
determinações do SAMU, tais como relatórios do SAMU de Itamaraju- BA (2011) e Montes 
Claros- MG (2010). Constatamos por meio de nossas pesquisas que o HEDA (Hospital 
Estadual Dirceu Arcoverde) foi o serviço mais utilizado dentre os oito locais de destino, com 
70% dos encaminhamentos. Por meio do estimador de intensidade de ocorrências de Kernel 
pudemos calcular a frequência do evento em uma área de influência (CABRAL E SOUZA, 
2008) onde pudemos observar que as regiões de maior ocorrência foram a região norte e oeste 
da cidade. CONCLUSÃO: Este estudo demonstrou que das variáveis estudadas, confirma 
maior envolvimento do sexo masculino entre as vítimas, na faixa etária de 16 a 30 anos, sendo 
que para a maioria das ocorrências foi utilizada a USB, principalmente nas regiões norte e 
oeste da cidade de Parnaíba-PI. O mapeamento pode ser uma ferramenta adequada para a 
otimização dos recursos materiais e humanos, para o direcionamento do atendimento pré-
hospitalar desenvolvido pelo SAMU, assim como, a disponibilização de viaturas de suporte 
básico ou avançado a fim de garantir resposta rápida para a população. 
 
 
 
 
 
 
LUIZA CERQUEIRA COUTO, CÁIO CÉSAR MENEZES DE SOUSA, NAYARA SÂMIA VAZ BORGES, 
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WILLIAN REIS DE CARVALHO, LARA SUSAN SILVA LIMA , LAYANNE CHRISTINE R. DE MORAES 
SOUSA, ANA KARINE DE FIGUEIREDO MOREIRA, ISABELLE FROTA SOUSA 
 
EXPERIÊNCIA VIVENCIADA EM DUAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE TERESINA 
 
INTRODUÇÃO: Com o intuito de integrar na formação acadêmica dos futuros profissionais 
de saúde, um conhecimento mais amplo e uma experiência da realidade do SUS, o Ministério 
da Saúde criou um programa de Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de 
Saúde (VER-SUS), que teve início no Estado do Rio Grande do Sul, em 2002, e depois foi 
estendido para outros estados brasileiros. O VER-SUS permite uma discussão sobre o 
trabalho em equipe, gestão, atenção à saúde, educação e controle social. Além disso, o estágio 
objetiva estimular o senso crítico estudantil provocando reflexões a cerca do processo de 
educação permanente e sobre a interdisciplinaridade e a implantação do conhecimento 
aprofundado do SUS nas formações curriculares de saúde. O objetivo desse relato é 
compartilhar o aprendizado e a experiência adquirida através do VER-SUS. MATERIAIS E 
MÉTODOS: É um estudo qualitativo e exploratório realizado no município de Teresina, 
Piauí, quando da realização do VER-SUS no mês de fevereiro de 2012. Participaram do 
estágio 30 estudantes da área de saúde de outros municípios do mesmo estado. Dentre as 
diversas atividades realizadas, três estudantes foram encaminhados para a Unidade de Saúde 
Felipe de Pádua, localizada no bairro Promorar, na zona urbana de Teresina, e para o Centro 
de Saúde Dr. Leônidas Melo, localizada no bairro Cerâmica Cil, na zona rural, a fim de 
realizar um estágio observatório, supervisionado pelo professor Leonardo Sales, e nestas 
Unidades tivemos a oportunidade de observar as consultas, entrega de medicamentos, 
vacinação e conversar com os funcionários. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em visita à 
Unidade de Saúde da zona urbana constatou-se que a mesma possui estrutura padrão e foi 
criada em 2011; conta com três odontólogos e seis equipes da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), composta cada uma por um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem e seis 
agentes comunitários de saúde. A unidade não realiza nenhum programa de promoção de 
saúde na comunidade. Pôde-se observar que não há nenhuma articulação da unidade de saúde 
com os outros programas desenvolvidos na região. A Unidade de Saúde da zona rural não 
possui estrutura padrão; é formada apenas por duas ESF, compostas pelos mesmos 
profissionais descritos na anterior, com exceção do médico em uma das equipes, e esse déficit 
faz com que a população local seja encaminhada para o hospital de bairro mais próximo. 
Diferente da unidade anterior, esta equipe interage positivamente com os grupos 
comunitários, desenvolvendo com eles trabalhos em parceria para a melhoria da comunidade, 
como palestras nas escolas, reunião com o grupo de idosos. CONCLUSÃO: O programa de 
estágio, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, tem sido reconhecido pelos participantes 
como uma grande contribuição à formação profissional. A experiência vivenciada permitiu 
um conhecimento mais amplo sobre o que é e como funciona o SUS e contribuiu para 
formação acadêmica interdisciplinar, respeitando as particularidades de cada área profissional. 
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ANTÔNIO DE PÁDUA ROCHA NÓBREGA NETO, MARCO ANTONIO LEITÃO BATISTA, JOSÉ DE 
RIBAMAR XAVIER BATISTA , SUZANNE ARAGÃO MARINHO, ALLYSON LOPES MIRANDA 
GONDIM, FRANCISCA EDINEIA MORAES DA SILVA 
 

PERFIL DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE 
PARNAÍBA – PI 
 
INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde, ao implantar a Política Nacional de Atenção 
Básica, norteia em seus princípios gerais como sendo o primeiro nível do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a Atenção Básica. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) surgiram como uma 
estratégia para a reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a 
implantação de equipes multiprofissionais e que se caracterizam por ações em saúde no 
âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação visando à manutenção da saúde e uma melhor 
qualidade de vida da população. Logo, o objetivo geral do estudo foi traçar o perfil dos 
profissionais das unidades básicas de saúde de Parnaíba ? PI. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foi realizado um estudo quantitativo, transversal, de cunho descritivo, com os profissionais de 
saúde das trinta e sete Unidades Básicas de Saúde de Parnaíba ? PI. Analisaram-se dados 
oriundos de questões fechadas, utilizando o programa Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versão 11.5, apresentando as frequências dos acontecimentos em forma de 
tabelas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que a maioria dos entrevistados 
73,6% foi do sexo feminino, na faixa etária de 31 a 40 anos (41,5%). Lopes (2005) enfatiza os 
aspectos socio-históricos, associado à figura da mulher-mãe que desde sempre foi curandeira 
e detentora de um saber informal de práticas de saúde. Nas categorias que compõem as 
unidades de saúde os profissionais da enfermagem (enfermeiros e técnicos em enfermagem) 
representaram 61,3% dos entrevistados. O Ministério da saúde (2007) enfatiza que as UBS 
são compostas por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de 
enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde. No quesito pós-graduação, constatou-se que 
60,4% dos profissionais entrevistados as possuem. Santos (1999) defende que o principal 
motivo da educação continuada é evitar que os profissionais se desatualizem, técnica, cultural 
e profissionalmente, para que eles não percam a sua capacidade de exercer a profissão. 
Referente à situação profissional, observou-se que 86,8% dos profissionais entrevistados são 
efetivos, pois nos últimos 10 anos a Prefeitura de Parnaíba realizou dois concursos, em 2004 e 
2010. Constatou-se também que o público mais atendido pelas UBS em 2011 é adulto. 
CONCLUSÃO: Conclui-se que a elevada qualificação dos profissionais da saúde das UBS, 
implica no melhoramento da assistência à população, fato que reforça a importância da 
formação e da qualificação contínua dos profissionais para atuar no âmbito da saúde pública. 
Outro dado relevante é o número de profissionais efetivos, isto repercute de forma 
significativa na vida da população, pois não há uma rotatividade de profissionais e os mesmos 
realizam uma assistência contínua a população. Sugere-se que sejam feitos programas 
conscientizando criança/idoso a procurarem atendimento de saúde, visto que seu sistema 
imuno-fisiológico não está em pleno funcionamento, tornando-os vulneráveis a doenças. 
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ANTÔNIA MARIA ALVES DE MORAIS, LEIDY DAYANE PAIVA DE ABREU, JOSEFA ALVES DE 
ANDRADE, FRANCISCO DAS CHAGAS MELO SILVA, FRANCISCA EMANUELA PAIVA DE ABREU, 
ISMÊNIA KAYSE ARAÚJO RODRIGUES,MÔNICA DE MESQUITA FONTINELE,  GLÍCIA MESQUITA 
MARTINIANO MENDONÇA 
 

ESTUDO ACERCA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL EM DOIS 
BAIRROS DE UM MUNICÍPIO DO ESTADO DO CEARÁ 
 
INTRODUÇÃO: A saúde ambiental são todos aqueles aspectos da saúde humana, incluindo 
a qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e 
psicológicos no meio ambiente. Também se refere à prática de valorar, corrigir, controlar e 
evitar aqueles fatores do meio ambiente que potencialmente possam prejudicar a saúde de 
gerações atuais e futuras (OMS, 1993). A pesquisa teve como objetivo investigar as condições 
de saúde ambiental do bairro Junco e Pedrinhas no município de Sobral ? CE. MATERIAIS 
E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada nos bairros do Junco e Pedrinhas do município de 
Sobral/CE, no mês dezembro de 2011. A cidade de Sobral, segundo (IBGE, 2007) possuía 
uma população de 178.916 habitantes, estando dividido em 24 bairros. O método utilizado 
consistiu no levantamento bibliográfico, reconhecimento prévio da área de estudo e na 
aplicação de questionários população do bairro, em que foram abordadas as condições de 
habitação, lazer, serviços de água e esgoto, disposição de resíduos sólidos, dentre outros 
fatores. O estudo foi desenvolvido em três etapas: definição dos parâmetros da análise e 
elaboração dos questionários, análise de campo /aplicação dos questionários e análise 
estatística.  RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os questionários foram constituídos de 12 
perguntas diretas e os resultados tabulados dos dois bairros indicaram que: Habitação: 93,42% 
alvenaria, 6,53% de taipa,0,05% de madeira. Resíduos Sólidos:82,5% adequadamente, 17,5% 
terrenos baldios. Atenção básica a saúde: 100% visita dos agentes de saúde. Esgoto: 9,57% 
fossa séptica, 85,98% esgotamento sanitário, 4,45% não dispõe. Investigação sobre doenças: 
dengue 18%, 20% diarréia, 49% IRA, 13% hepatite, hanseníase poucos casos. Período de 
ocorrência: 64,4% chuvoso, 35,6% seco. CONCLUSÃO: Portanto, percebe-se que as 
condições de saúde ambiental da população das duas localidades estão em níveis que vão de 
regular a bom. Os bairros apresentaram uma carência nos aspectos educacionais por parte de 
algumas pessoas da comunidade no que diz respeito ao acondicionamento adequado de 
resíduos sólidos e isso poderá gerar um acréscimo na ocorrência de doenças como o 
surgimento de vetores nocivos a saúde e outros aspectos do ambiente. 
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ARETHUZA DE MELO BRITO CARVALHO, NEAD/UESPI; ELAINE MONTEIRO DA COSTA, 
ELIZABETH S. O. DE H. MONTEIRO, ÉRIDA ZOÉ LUSTOSA FURTADO, VIVIANE FERREIRA 
DAMASCENO 
 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 
 
INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) como forma de reorganização das ações 
de saúde e fortalecimento da Atenção Básica, vem ampliando as responsabilidades municipais 
com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços de saúde com base na sua descentralização, 
regionalização e reorganização funcional. O fortalecimento da reorganização da Atenção 
Básica para a consolidação do SUS traz desafios metodológicos representados pela 
necessidade de avaliação das mudanças provocadas pela orientação e responsabilidade dada 
por parte do gestor federal do SUS e a capacidade de resposta evidenciada pelos municípios 
em diferentes contextos específicos (BODSTEIN, 2002). O que reafirma a necessidade de 
avaliação de programas e políticas públicas bem como de investir na institucionalização da 
avaliação (ROCHA et al, 2008). A avaliação da qualidade das ações de saúde na atenção 
básica, por ser um processo lento e sem um caminho metodológico instrutivo e único, indica a 
necessidade de conhecer e difundir procedimentos já utilizados, a fim de responder questões: 
como os profissionais concebem e qual a sua prática em relação à avaliação das ações de 
saúde na atenção básica? Tendo em vista essa necessidade de inserção da prática avaliativa na 
ESF, espera-se que o estudo traga grande contribuição para o desenvolvimento da Política de 
Monitoramento e Avaliação além da identificação da concepção e prática dos seus 
profissionais. Ademais contribuir para a formação e suporte para os profissionais de 
enfermagem e áreas afins contribuindo para um melhor exercício da assistência à saúde da 
família. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, contemplando 
17 artigos analisados, dos quais 02 (dois) tratavam da concepção e 07 (sete) analisavam 
instrumentos de metodologia para institucionalização da avaliação.A busca de artigos 
publicados em revistas científicas foi realizada nas bases de dados SciELO (Scientific 
Eletronic Library Online) e Bireme, abrangendo apenas publicações nacionais feitas no 
período de 2006 a 2011.A seleção dos artigos ocorreu por análise do resumo e divididos de 
acordo com o tipo de instrumentos de avaliação utilizados, sem haver necessidade de 
tabulação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observa-se que os profissionais de saúde ainda 
não concebem a avaliação na sua multidimensionalidade, e que a análise da avaliação traz 
interpretações diferentes entre os avaliadores. Os instrumentos avaliativos encontrados foram: 
Estudos de Linhas de Base do Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família 
(Proesf/ ELB), Questionário de Avaliação da Qualidade de Serviços de Atenção Básica 
(QualiAB) e Avaliação da Melhoria da Qualidade (AMQ). CONCLUSÃO: Os resultados 
mostram a necessidade de institucionalizar a avaliação dos serviços de saúde e capacitar os 
profissionais e as instâncias avaliadoras a fim de criar um processo decisório mais atuante e 
mais unânime, além de debates e novas intervenções. 
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MARCELA PATRÍCIA MOURA LUZ, UYLMA ASSUNÇÃO COSTA 
 

EXPERIÊNCIA DO FISIOTERAPEUTA NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA 
FAMILÍA (NASF) 
 
INTRODUÇÃO: A Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008, criou os Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF), e com ela surgiu a necessidade de organizar as práticas 
profissionais da Fisioterapia, em todas as ações de sua responsabilidade, por meio na 
Estratégia de Saúde da Família. Desde então, diversos órgãos representativos profissionais 
têm alavancado novos conhecimentos e divulgação de trabalhos, possibilitando, nesse 
momento, um aprofundamento e reflexão sobre sua prática profissional neste cenário de 
atuação. Sendo assim, este estudo objetivou analisar a atuação dos fisioterapeutas nos NASF, 
por meio de uma revisão bibliográfica, abrangendo textos brasileiros completos publicados 
em revistas científicas e virtuais. MATERIAIS E MÉTODOS:  Após o estudo da literatura 
encontrada, foi elaborada uma análise que apontou o perfil dos artigos e organizou em 
categorias as atuações dos fisioterapeutas, facilitando sua apresentação e discussão. Foram 
encontrados 21 artigos, dos quais 16 descreveram atuações específicas dos fisioterapeutas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Notou-se que, dentre o total de artigos encontrados, a 
maioria dos autores era vinculada a instituições públicas. A grande maioria das publicações 
possui autores vinculados a instituições ligadas à academia, corroborando a função docente de 
produzir novos conhecimentos. Com relação à fonte dos textos encontrados, somente sete 
artigos foram publicados em revistas específicas da Fisioterapia. Em relação ao tipo de 
delineamento dos estudos, grande parte dos artigos (oito) é em forma de ?relato de caso e 
experiência?. Em relação aos 16 artigos que tiveram suas atuações analisadas, as ações 
evidenciadas, em ordem decrescente de aparição, foram: educação em saúde, atividade 
domiciliar, atividade de grupo, investigação epidemiológica e planejamento das ações, 
atividades interdisciplinares, atuações acadêmicas, atendimentos individuais na UBS, atenção 
aos cuidadores, atuações intersetoriais e acolhimento. Apesar de reconhecermos o valor de 
todos os artigos estudados, podemos notar a reduzida diversificação e a falta de um melhor 
detalhamento das metodologias e instrumentos utilizados nas atuações. CONCLUSÃO: Por 
fim, propomos algumas diretrizes para o trabalho do fisioterapeuta na Atenção Primária à 
Saúde (APS), com a intenção de que estas sejam ampliadas, discutidas e reformuladas, 
fomentando subsídios inclusive para a atuação do fisioterapeuta no Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF) e para futuros estudos. 
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ELOIDES GONÇALVES DE OLIVEIRA, ANNATÁLIA MENESES DE AMORIM GOMES, ADRIANA 
MOURA FARIAS DE CARVALHO, FRANCIMEUDA DE MORAIS DIAS, MARIA VIEIRA DE MORAES, 
MARIA LUCI ESTEVES SANTIAGO, MARIA DO AMPARO OLIVEIRA 
 

ARTICULANDO ATORES SOCIAIS E POLÍTICA DE SAÚDE NA PERSPECTIVA 
DE ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHOS NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIAS 
 
INTRODUÇÃO: Este trabalho apresenta a experiência de trabalhadores, gestores da Atenção 
Básica (AB) da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina, apoiadora da Política 
Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde (MS), bem como de profissionais 
da saúde participantes do Comitê Estadual de Humanização (CEH), sem vínculo 
empregatício. O fortalecimento e a qualificação da AB tem sido um dos desafios a serem 
enfrentados com vistas à prestação de um cuidado que possibilite o acesso, o acolhimento 
com qualidade em uma rede de atenção à saúde que se corresponsabilize com os usuários e 
suas necessidades. Neste sentido construiu-se coletivamente um grupo gestor da PNH na FMS 
de Teresina-Pi. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram realizadas 12 rodas de conversas, sendo 
05 no ano de 2011 e 07 em 2012, iniciando-se assim o processo de construção do Coletivo 
PNH-ABS-FMS. Foram realizadas duas oficinas com a participação dos apoiadores do MS, 
que compõem o apoio integrado, e visita técnica à UBS. As rodas e a visita técnica tiveram 
como objetivo articular os diversos sujeitos com vistas ao fortalecimento da AB e o objetivo 
das oficinas foi refletir sobre o apoio institucional no SUS, bem como discutir ferramentas 
para a organização dos processos de trabalho na AB. Participaram das oficinas 
aproximadamente 80 pessoas, envolvendo coordenadores de regionais de saúde; Gerências e 
Coordenações da Saúde municipal e estadual; Apoiadores da PNH no município de Teresina; 
Grupo Gestor da PNH na FMS; Apoiadores do MS; diretores de unidades hospitalares;  
Coordenação da PEH/PI; Controle Social, Coordenação do QualiSUS e Apoiadores Estaduais 
de Redes. Realizou-se plenária participativa onde, através de uma metodologia de exposição 
dialogada, formação de grupos e simulação do instrumento de Autoavaliação para Melhoria 
do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (AMAQ-AB), por parte dos supervisores da AB, 
com apresentação das experiências. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A experiência 
possibilitou a construção de um coletivo que articula humanização, apoio institucional, 
inclusão de diferentes atores para o fortalecimento da AB com possibilidade de análise 
coletiva dos processos de trabalho, de elaboração de projetos de intervenção; ampliação do 
grau de grupalidade das equipes e criação de espaços não hierarquizados, de articulação entre 
os diferentes saberes, além da qualificação dos supervisores para utilização do instrumento 
AMAQ e o disparo do processo de sensibilização das equipes da AB para futura adesão do 
município de Teresina ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB). CONCLUSÃO: A participação em um movimento que 
redunda na construção de um grupo que amplia as potencialidades de diferentes sujeitos, para 
trabalhar coletivamente incluindo as perturbações, pode significar a possibilidade de alteração 
das relações de poder, trabalho e afeto quando estes redundam em práticas desumanizadas. 
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KAYO ALVES FIGUEIREDO, SÁVIO FREIRE DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS FREIRE DE 
MEDEIROS 
 
 
UTILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL NA 
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI: 
UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO COM O FOCO NO DESABASTECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO: O acesso aos medicamentos e à Assistência Farmacêutica é parte integrante 
das ações de saúde e um direito do cidadão garantido pela legislação sanitária brasileira. Nos 
últimos anos, e com frequência significativa, os hospitais e demais serviços de saúde estão 
enfrentando problemas com o desabastecimento de medicamentos. Uma das ferramentas mais 
utilizadas no planejamento em saúde e que funciona através da priorização de problemas é o 
Planejamento Estratégico Situacional (PES). O objetivo deste trabalho é construir um plano 
operativo (PO) com o propósito de servir como base para uma proposta de intervenção na 
avaliação e resolução do problema de desabastecimento de medicamentos nas Unidades de 
Saúde da Coordenadoria Regional de Saúde Centro/Norte de Teresina ? PI. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O PES foi desenvolvido por meio de quatro momentos: o explicativo, o 
normativo, o estratégico e o tático-operacional. O primeiro foi realizado através de uma 
oficina de priorização, através da qual um problema foi priorizado e teve suas causas e 
consequências definidas com a rede explicativa do problema priorizado, a espinha de peixe. 
As outras etapas foram construídas através de matrizes, onde se definiram objetivos, 
operações, ações, recursos necessários e existentes, viabilidade, prazos e indicadores. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na construção do momento normativo do PO, definiram-
se os 5 objetivos específicos principais. Durante o momento estratégico, buscou-se a análise 
da viabilidade do plano, quando se identificaram as restrições e facilidades para a 
operacionalização do plano. Relatórios de supervisão, levantamento de dados, solicitações 
formais, realização de treinamentos, etc. foram algumas das atividades estratégicas definidas 
neste momento do PO. Para o plano de intervenção (plano operativo) e no momento Tático-
operacional, alguns indicadores de avaliação como a frequência de farmácias supervisionadas, 
treinamento de servidores, farmácias com controle de estoque implantado, reuniões 
realizadas, documentos apresentados foram definidos com o intuito de monitorar a execução 
deste PO. CONCLUSÃO: Esta proposta de intervenção será apresentada aos gestores da 
FMS para que muitas das suas diretrizes sejam formalizadas, servindo como um plano de ação 
para a estruturação dos serviços e para dar subsídios para a promoção do acesso a 
medicamentos pela população. 
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ANNE ALYNNE RODRIGUES E ESCÓRCIO, EUGÊNIA BRIDGET GADÊLHA FIGUÊIREDO 
 

VER-SUS/ PIAUÍ: EXPERIENCIANDO A ATENÇÃO BÁSICA EM BENEDITINOS-
PI 
 
INTRODUÇÃO: O projeto Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde 
(VER-SUS) visa desenvolver habilidades e competências em acadêmicos de diversas áreas, 
para uma atuação no Sistema Único de Saúde (SUS) pautada pelo compromisso ético, político 
e social e promover a integração ensino-serviço. Assim, o presente trabalho busca relatar a 
experiência vivenciada em Beneditinos-PI. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se como 
metodologia a observação participante, através de visitas aos serviços de saúde, visita 
domiciliar com os profissionais que compõem as equipes de saúde da família, roda de 
conversa com usuários e gestores, além de observar ativamente o cotidiano de alguns 
trabalhadores da rede de atenção à saúde de Beneditinos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
O município é responsável pela gestão da atenção básica, único nível de atenção existente, 
sendo a Secretaria Municipal de Saúde o órgão responsável pela organização e funcionamento 
da rede de assistência à saúde na esfera municipal. Os serviços disponíveis na zona urbana são 
uma unidade mista de saúde, estratégias de saúde da família (ESF), Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF) em processo de implantação e micro postos de saúde da família, 
localizados na zona rural. Duas equipes de saúde da família cobrem o território urbano e 
outras duas, o rural, e são compostas por um médico, um enfermeiro, um técnico de 
enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS), organizados sem o perfil de hierarquia 
ligado à figura do médico. Mesmo diante de condições adversas pode-se citar alguns avanços 
no SUS em Beneditinos. Primeiro, levar saúde às zonas longínquas do município, em uma 
delas o acesso só é possível mediante a travessia do rio Poty. Segundo, profissionais 
motivados e atentos à promoção de uma escuta sensível e humanizada. Terceiro, atenção à 
saúde não hierarquizada na figura do médico, com importância igualmente atribuída aos 
outros profissionais. Diferente de outras realidades, a equipe relaciona-se democraticamente 
entre si e como o usuário. Como não existem meios de comunicação em algumas áreas, nem 
mesmo sinais de telefonia móvel, o ACS se torna fundamental no processo de promoção e 
prevenção à saúde e fortalecimento da atenção básica, sendo ator importante na veiculação 
das ações e serviços que o município disponibiliza. CONCLUSÃO: O apego a teorias e 
poucas práticas em saúde pública durante a academia suscitaram frustrações iniciais, por 
esbarrar em uma realidade de poucos recursos financeiros e um SUS com uma logística 
diferente, pautada na fragmentação da equipe para garantir maior cobertura assistencial da 
população, a destacar a rural. O projeto proporcionou o conhecimento de uma realidade 
diferente no tocante à organização de ações e programas do SUS, assim como a reflexão sobre 
a proposta de atuação norteada pela interdisciplinaridade, humanização no atendimento, 
democratização da relação profissional-profissional e profissional-usuário, contribuindo 
significativamente para o fortalecimento do compromisso ético político no trabalho em saúde. 
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YTALLO SAMUEL OLIVEIRA BARROS, CARLA ANDRESSA G. DE M. BRÁULIO, MARIA DE 
NAZARÉ BARROSO DE CARVALHO, RAFAEL JÂNIO ALVES DA COSTA, HÉRMESON STTAINER 
SILVA OLIVEIRA 
 
ANÁLISE DOS CUSTOS COM A ANTIBIOTICOTERAPIA EM UM HOSPITAL 
MUNICIPAL DE TERESINA ? PI 
 
INTRODUÇÃO: Os hospitais são instituições de saúde que apresentam uma grande 
complexidade na avaliação de custos e receitas. Nesse contexto, a contabilidade de custos 
apresenta uma função de destaque no âmbito operacional destas entidades, atuando como 
geradora de informações que dão suporte e auxiliam o controle gerencial. As políticas de 
antimicrobianos visam basicamente o controle de custos e da resistência microbiana. 
Entretanto, implantá-las sem aderência da equipe de saúde pode, ao contrário, elevar as 
despesas. Por isso, dá-se importância a classificação ABC, que é uma ferramenta que auxilia 
no gerenciamento de estoques, proporcionando informações relevantes sobre aqueles produtos 
que tem maior ou menor giro, relacionados com o custo de obtenção. O objetivo do trabalho é 
avaliar os custos mensais gerados pelo uso de antibióticos em um hospital municipal de 
Teresina ? PI e classificá-los sob a ótica da curva ABC. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-
se de um estudo exploratório e descritivo desenvolvido em um hospital da rede municipal de 
saúde da cidade de Teresina-PI, onde foram investigados os custos com os antibióticos 
injetáveis nos meses de abril e maio de 2012 com as referidas apresentações: Vancomicina 
500mg; Tigeciclina 50mg ; Linezolida 600mg; Meropenem 1g; Ampicilina + Sulbactam 1g + 
0,5g; Amicacina 500mg ; Cefepime 1g; Ceftazidima 1g; Cefalotina 1g e Ciprofloxacino 
200mg. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nas últimas duas décadas um aumento no uso de 
antibióticos tem resultado em incremento de custos de mais de 7 bilhões de dólares 
anualmente nos Estados Unidos. Tem sido estimado que gastos com antibióticos possam 
alcançar mais de 50% dos gastos com medicamentos em um hospital. Dos 10 antibióticos 
analisados, os que apresentaram maiores custos no bimestre foram em ordem decrescente 
Meropenem (R$27298,60); Linezolida (R$24986,05); Cefalotina (R$12359,00); 
Ciprofloxacino (R$10602,00); Tigeciclina (R$5507,72); Cefepime (R$4265,02); Ceftazidima 
(R$2715,10); Vancomicina (R$1659,46); Ampicilina + sulbactam (R$760,50) e Amicacina 
(R$376,96). O número de antibióticos dispensados seguiu a ordem decrescente Cefalotina 
(12359); Ciprofloxacino (5700); Cefepime (1993); Ceftazidima (1429); Meropenem (1190); 
Vancomicina (794); Amicacina (608); Ampicilina + sulbactam (390); Linezolida (115) e 
Tigeciclina (38). Deve-se considerar não apenas o gasto mensal, mas o preço individual 
unitário dos antibióticos para classificá-los na curva ABC. Nessa classificação, a Tigeciclina e 
Linezolida são classificados como A, Meropenem como B e Cefalorina, Ciprofloxacino, 
Cefepime, Ceftazidima, Vancomicina, Ampicilina + sulbactam e Amicacina como C. 
CONCLUSÃO: Percebe-se que o controle de custos hospitalares, no caso, o custo com 
antibioticoterapia, constitui uma necessidade dentro dessas instituições, além da importância 
do sistema ABC para a redução dos custos e da importância de um farmacêutico gestor para a 
otimização desses gastos. 
 
 
 
 
 
 
 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

292 

MONALISA CAVALCANTE DE CARVALHO, RAYANE DA SILVA LIMA, SALATIEL MARTINS 
VIEIRA,AMANDA NOGUEIRA DE CASTRO E SILVA,  ÁKILA EMANUELA ROCHA MAURIZ, 
ARUDÉIA LOPES DE SOUSA MOURA,  SHEYLA CAMYLIE DO REGO PAIVA 
 
RELAÇÕES ENTRE NASF E ESF: A IMPORTÂNCIA DO MATRICIAMENTO 
 
INTRODUÇÃO: No contexto da concretização do projeto de um Sistema Único de Saúde, a 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) é crucial na organização da atenção primária à saúde, 
pois ela dita a equipe de referência, composta por um conjunto de profissionais considerados 
essenciais na condução de problemas de saúde dos clientes, à qual se conectam organismos 
que compartilham objetivos e que a matriciam, ou seja, prestam apoio a estas, mesmo que 
seus profissionais não tenham, necessariamente, relação direta e cotidiana com o usuário. 
Toma-se como  exemplo os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), criados mediante 
a Portaria GM nº 154, com o objetivo de apoiar a inserção da ESF na rede de serviços, 
ampliando seu escopo de ações e sua resolutividade.Dessa forma, o objetivo do presente 
estudo foi abordar o matriciamento exercido por um NASF quanto ao processo de trabalho de 
uma ESF, confrontando a realidade local com o referencial teórico estabelecido. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa etnográfica realizada em uma Unidade Básica de 
Saúde da cidade de Floriano ? PI, em maio de 2012, colhendo percepções sobre a interação 
dessa unidade com a equipe do NASF. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se 
presente apoio matricial do NASF à ESF no âmbito assistencial e de educação permanente, na 
busca pela efetivação da coordenação integrada do cuidado. Em primeiro lugar, foi marcante a 
percepção da permanente pactuação dos profissionais do NASF em torno de um mesmo 
objetivo, em um exercício de co-responsabilidade, que permeia um ambiente de relações 
interdisciplinares. Foi visível a formação de vínculo de confiança dos profissionais da ESF 
para com o NASF, essencial ao processo matriciador, principalmente em sua dimensão 
técnico-pedagógica reorganizativa dos processos de trabalho. Um exemplo dessa dimensão foi 
sentido com a presença de dispositivos de exaustão ao cuidador, que visavam trabalhar suas 
angústias e esgotamentos, como a presença de reuniões com psicólogos. Além disso, sentiu-se 
presente o componente assitencial do apoio matricial do NASF, por meio da preocupação em 
qualificar o olhar sob os hipertensos e diabéticos da comunidade, por meio de técnicas 
educadoras físicas e nutricionais. CONCLUSÃO: O matriciamento da ESF pelo NASF foi 
percebido na prática das visitas ao serviço, o qual se mostra ser um complemento ao processo 
de trabalho das equipes ditas de referência, tendo papel de retaguarda especializada na ESF, 
imprescindível na elaboração de estratégias comuns de ações para a resolução de problemas, 
proporcionando com isso prática mais humanizada em saúde. 
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KAIRO SAIRO PORTO DE MELO, PAULO HENRIQUE LEAL DE SOUSA, JESSICA KARINE TÁVORA 
DE SOUSA, ANDREIA NUNES ALMEIDA OLIVEIRA, ROSANGELA NUNES ALMEIDA DA SILVA, 
ANA CARLA MARQUES DA COSTA, JOSINEIDE TEIXEIRA CAMARA 
 
DIFICULDADES ENFRENTADAS POR PROFISSIONAIS DE SAUDE DA 
ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DO LESTE MARANHENSE 
 
INTRODUÇÃO: O modelo da Estratégia Saúde da Família apresenta-se como instrumento 
fundamental para a qualidade de saúde da população em geral. No entanto, para que isso 
ocorra de forma satisfatória é necessário que o profissional se comprometa em desempenhar 
sua assistência, sendo munido de instrumentos e meios para tal ação, além da redução dos 
problemas e dificuldades enfrentadas ao longo de seu trabalho. Assim, objetivou-se com esse 
trabalho conhecer as barreiras enfrentadas pelos profissionais de saúde que trabalham na 
Atenção Primária. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo quantitativo 
desenvolvido com médicos e enfermeiros que desempenham suas atividades em Unidades 
Básicas de Saúde (UBS?s) no município de Caxias/Ma. Para obtenção dos dados foi aplicado 
um formulário composto por perguntas fechadas para 17 profissionais (3 médicos e 14 
enfermeiros) distribuídos em 7 estabelecimentos de saúde. Após revisão dos formulários, os 
dados foram registrados no programa Epi-Info 3.3.2, em seguida foi extraído as freqüências 
das questões formuladas para conseqüente obtenção dos resultados, ressalta-se que foi 
atendido os aspectos ético-legais da pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para 
obtenção dos resultados foram analisados os formulários com as respostas de cada 
profissional e em  seguida transformados em porcentagens. Nessa perspectiva tivemos como 
maior dificuldade enfrentada pelos profissionais, 64,7% dos entrevistados, o apoio 
laboratorial na realização dos exames. Outra dificuldade observada foi referente à falta de 
material e instrumentos de trabalho, onde 52,9% dos entrevistados reportaram esse problema. 
Com relação ao serviço de referência 47,1% dos entrevistados relataram que existem barreiras 
ao referenciar casos para outras instituições da rede pública de saúde. Referente à organização 
e arquivamento das fichas e prontuários de paciente na UBS, 23,5% dos profissionais 
responderam que existe deficiência nesse serviço. Quanto às instalações físicas da UBS foram 
relatadas como inadequadas para 5,9% dos entrevistados. Os profissionais, em sua totalidade, 
responderam não haver dificuldades no preenchimento das fichas de cadastramento e registro 
de paciente nos programas de saúde pública. Outro aspecto avaliado foi quanto aos recursos 
humanos. Aproximadamente 10% dos entrevistados relataram ser insuficiente o quantitativo 
profissional em relação à demanda da Unidade de Saúde. Quanto à demanda de trabalho, 
apenas 6% dos profissionais responderam que é excessiva. Com relação à qualificação 
profissional 17,3% afirmaram que há profissionais com formação insatisfatória, 
caracterizando um problema na prestação da assistência individual e coletiva. 
CONCLUSÃO: O entendimento sobre essa problemática serve de alerta para a gestão 
municipal, principal responsável pela manutenção de serviços de saúde apropriados à 
população. Sobretudo quanto à necessidade de viabilizar os serviços de âmbito laboratorial, 
além de promover a efetividade da dinâmica concernente à referência dos serviços da rede de 
saúde do município. 
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AURILENE SOARES DE SOUZA, ANAIDE MARY BARBOSA SANTOS, MICHELLE VICENTE 
TORRES,VALÉRIA RAQUEL ALCÂNTARA BARBOSA, VINÍCIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA 
 

A PRÁTICA DA TUTORIA NA ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DA EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 
 
INTRODUÇÃO: O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e 
Comunidade/ RMSFC da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), modalidade de pós-
graduação lato sensu destinado às profissões da saúde, sob a forma de curso de 
especialização, caracteriza-se por ensino em serviço, com carga horária de 60 horas semanais 
e duração de 2 anos. A supervisão docente-assistencial da equipe multiprofissional de 
Residentes do Programa é desenvolvida por professores Tutores, baseada em modelo 
pedagógico centrado na metodologia participativa, dialógica, processual e problematizadora - 
onde o aprender dá-se de forma interdisciplinar em equipe; a troca de saberes para construir 
novos conhecimentos apóia-se nos princípios da promoção da saúde, educação popular e 
educação permanente; e, o aprender se incorpora ao cotidiano das práticas. O objetivo é 
descrever a prática da tutoria na orientação pedagógica da equipe multiprofissional de 
residentes em Saúde da Família. MATERIAIS E MÉTODOS: Retrata-se a experiência de 
docentes da II Turma de RMSFC da UESPI, em andamento desde julho/2010. Inicialmente, 
os Tutores passaram por treinamento preparatório ao exercício do cargo (julho/2010); em 
agosto/2010 iniciou-se o período letivo, quando os professores procederam com acolhimento 
da equipe de Residentes (composta por assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, 
nutricionista, odontólogo, psicólogo) e integração destes às equipes de Saúde da Família nos 
territórios das práticas, os quais bairros periféricos da região leste da cidade de Teresina/Piauí. 
De setembro/2010 a março/2011 os Tutores realizaram junto às equipes de Residentes: 
orientações teórico-conceituais; facilitação, supervisão e avaliação do planejamento e da 
consecução de atividades interventivas nos territórios; orientação de práticas de pesquisa. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A supervisão docente-assistencial é efetiva em dois 
grandes movimentos, sendo, um que segue a lógica do dinamismo da prática da produção de 
saúde nos territórios (vivências de território) e, outro composto por momentos de orientação 
teórica claramente demarcados (vivências teórico-conceituais e de pesquisa) – cuja 
articulação busca fortalecer nos Residentes competências básicas (humanas, técnicas, sociais 
e políticas) e que enfatizam o processo de ensino-aprendizagem mediante participação 
proativa e protagonista. CONCLUSÃO: A supervisão docente-assistencial em serviço-
comunidade desafia a: efetivar permanente articulação/pactuação com os atores do 
quadrilátero em saúde local (ensino-gestão-atenção-controle social), priorizar o caráter 
multiprofissional nos eixos formativos; acompanhar o processo aprendizagem tendo como 
referência o conjunto de competências previamente estabelecidas e pactuadas com os 
residentes; criar interface entre espaços pedagógicos; e, compreender transversalmente a 
Residência Multiprofissional como construção operacional em observância à Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde. 
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THAIS NORBERTA BEZERRA DE MOURA, AURILENE SOARES DE SOUZA, ADRIANA SILVA 
LOUREIRO, DANIELLA MENDES PINHEIRO, ERICA DIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO, 
GILVANIA MELO DA ROCHA, ILANA FREIRE SOUSA, LENA MARIA MARTINS BORGES,  LUANA 
GABRIELLE DE FRANÇA FERREIRA,  REIJANE DE AQUINO VELOSO 
 
ATIVIDADE FÍSICA PARA IDOSOS: EXPERIÊNCIA DA RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
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 da vida, sendo benéfica inclusive para portadores de doenças crônicas, prevenindo 
principalmente as doenças associadas ao sedentarismo, como coronariopatias, diabetes, 
hipertensão arterial, hipercolesterolêmica, acidente vascular cerebral, osteoporose, 
osteoartrite, câncer de próstata, mama e cólon intestinal. A partir da experiência da Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade - RMSFC em Teresina-PI observou-se, 
por meio do diagnóstico de saúde nos territórios Planalto Uruguai, Vila Bandeirante e Satélite 
que há uma grande necessidade de práticas interativas entre idosos, como também um grande 
número de hipertensos, diabéticos e dependentes de psicotrópicos neste grupo. O objetivo 
deste trabalho é apresentar uma proposta de prática de atividade em grupos com idosos da 
comunidade. MATERIAIS E MÉTODOS: A partir das reuniões de planejamento 
participativo com as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) dos territórios de atuação 
da RMSFC, foi definida uma proposta de prática de atividade física com idosos. Os 
interessados em participar apresentaram liberação por parte das equipes da ESF. O grupo 
selecionado realizou dois tipos de atividades com freqüência de duas vezes por semana. O 
programa proposto incluiu atividades aeróbicas como dança e caminhada, bem como 
exercícios recreativos. No segundo momento dessas atividades, realizaram-se as rodas de 
diálogo e rodas terapêuticas, atividades de relaxamento, além de orientações sobre temas 
específicos como saúde bucal, direito do idoso, alimentação saudável, benefícios da atividade 
física, orientação postural, entre outros. As atividades foram desenvolvidas em locais como: 
vias públicas, praças, equipamentos sociais, clubes e na própria unidade básica de saúde. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A proposta teve boa receptividade pelos profissionais da 
ESF e idosos, constatando que a participação ativa dos mesmos por meio dos relatos de 
experiências no segundo momento da atividade, uma atividade física musicalizada e com 
contato com o outro promoveu uma melhoria na qualidade de vida dos idosos participantes. 
CONCLUSÃO: Para envelhecer bem, aumentar a qualidade de vida e o crescimento da 
participação dos idosos na sociedade é necessária uma adequação das atividades físicas de 
acordo com o seu perfil. Por meio das atividades proposta observou-se uma melhoria da 
carência afetiva dos participantes e de informações básicas sobre saúde, auto-cuidado e direito 
do idoso. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

296 

LUCAS DE ARAÚJO BASTOS SANTANA, DENIZAR CERVEIRA DA CRUZ NETO, JOSÉ HÉRCULES 
TORRES CORDEIRO, HELBER ALVES NEGREIROS, ANDREANNE GOMES VASCONCELOS, 
IRLAINE RODRIGUES VIEIRA, JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA 

 
ESTUDO ETNOFARMACOLÓGICO NA COMUNIDADE RURAL BAIXÃO DO 
ROMÃO NO MUNICIPIO DE TUTÓIA-MA 
 
INTRODUÇÃO: A etnofarmacologia é a ciência que estuda o conhecimento popular de uma 
determinada comunidade sobre as propriedades fitoterápicas que as plantas apresentam. O 
resgate do conhecimento das propriedades curativas que as plantas podem apresentar é 
considerado como primeiro passo para o desenvolvimento de estudos de novas plantas 
promissoras como repositórios de moléculas biologicamente ativas. Em adição esta prática se 
configura como uma importante estratégia para assegurar a preservação do conhecimento 
popular sobre a flora local que vem se perdendo ao logo das gerações. Esse estudo tem como 
principais objetivos registrar o conhecimento tradicional da população da comunidade Baixão 
do Romão em Tutóia ? MA no que diz respeito às práticas etnofarmacológicas e para a 
criação de um banco de dados com plantas utilizadas para fins medicinais. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O trabalho foi realizado na comunidade Baixão do Romão pertencente à cidade 
de Tutóia ? MA, situada na microrregião dos lençóis maranhenses. A comunidade em estudo 
é composta de aproximadamente 40 famílias residentes. As visitas foram realizadas 
mensalmente, onde foram realizadas entrevistas através de questionários semi-estruturados a 
moradores voluntários da comunidade. As plantas citadas pela comunidade foram coletadas, 
fotografadas e os dados obtidos foram tabulados descriminando o nome popular da espécie 
vegetal, modo de preparo e propriedade curativa. Em paralelo foram registrados dados sócio-
culturais para traçar o perfil das famílias e plantas por eles utilizadas. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Aproximadamente 35 famílias formam entrevistadas durante as visitas 
realizadas. Estas relataram aproximadamente 170 plantas de 70 espécies diferentes como 
fonte de propriedades curativas. Dentre as enfermidades citadas tivemos parasitoses, dor de 
cabeça e estômago, diarreia, inflamações entre outros. As plantas mais citadas foram a 
babosa, malva, mastruz e noni. Os métodos de utilização mais citados para a utilização 
terapêutica dessas plantas foram chá e garrafada, sendo as partes mais  utilizadas, as folhas, 
raízes e fruto. Os entrevistados apresentam faixa etária entre 35 e 78 anos, a maior parte com 
escolaridade fundamental até o 4º ano, existindo ainda um percentual relevante de 
analfabetismo principalmente entre pessoas de idade mais avançada. CONCLUSÃO: Com 
base nos dados coletados até o presente momento foi possível concluir que a comunidade em 
questão possui um amplo conhecimento sobre a medicina tradicional. Este conhecimento, 
contudo, vem aos poucos se perdendo entre as gerações, o que reforça a importância do 
trabalho, pois o uso de espécies vegetais com fins terapêuticos constitui uma prática de grande 
valor tanto para a promoção do bem estar das famílias como na preservação da flora nativa. 
Além disto, o conhecimento das condições de saúde dessa população assim como das 
enfermidades mais comuns pode favorecer a implementação de políticas sociais e de saúde 
voltadas a esta comunidade. 
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RAYNARA VERAS FARIAS, ADANEUDA SILVA BRITTO, ELAINE CRISTINA CAMPOS DO 
NASCIMENTO, MARLIANE ALINE DA SILVA MAGALHÃES, OSCARYNA VERAS DE FREITAS 
DUTRA, RAYZA FABIANA VERAS FARIAS, ANA KARINE DE FIGUEIREDO MOREIRA 
 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE SENSIBLIZAÇÃO NA 
SEGURANÇA ALIMENTAR EM UM MERCADO PÚBLICO DE PARNAÍBA, 
PIAUÍ. 
 
INTRODUÇÃO: A compreensão do termo Educação em Saúde não é condição suficiente 
para que um indivíduo assuma responsabilidade na defesa da sua saúde com relação a seus 
hábitos alimentares, sendo necessária uma intervenção eficaz que mude a concepção cultural 
destes indivíduos, orientando-os quanto aos riscos da inapropriada manipulação e 
armazenamento dos alimentos que consomem em feiras-livres, tornando possível melhorar a 
qualidade de vida dos mesmos. OBJETIVO: Analisar os aspectos higiênico-sanitários do 
armazenamento e manipulação de produtos alimentícios nas feiras-livres do município de 
Parnaíba-PI e por meio da educação em saúde gerar mudanças de comportamento individual, 
independente da classe ou condição social de cada indivíduo. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Trata-se de um estudo observacional onde foram analisadas todas as bancadas que 
comercializavam carne vermelha e peixe em uma feira-livre do município em questão. 
Utilizou-se uma ficha de observação contendo 25 itens relacionados às condições de 
armazenamento dos alimentos e higienização-básica dos manipuladores. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO:  A feira avaliada dispunha de 72 bancadas, onde 49 comercializam carne 
vermelha e 23 peixes. Constatou-se que em 97,22% (n=70) das bancadas o produto ficava 
exposto, e 2,78% (n=2) armazenava parte de seu estoque em recipientes deteriorados. O 
produto era cortado sobre a bancada, onde 86,11% (n=62) eram de azulejo, 11,11% (n=8) de 
mármore e 2,78% (n=2) de concreto. Apenas 4 feirantes lavaram as mãos após o contato com 
dinheiro, 67 não, e 1 não manuseava dinheiro. DISCUSSÃO: De acordo com NOLLA et al. 
(2012) a falta de controle higiênico de alimentos vendidos por manipuladores de alimentos 
constitui um importante obstáculo no controle de doenças transmitidas através de alimentos 
mal conservados, sendo evidente a necessidade de instruir os feirantes quanto a correta 
armazenagem e manipulação dos alimentos. CONCLUSÃO: A consciência dos riscos de 
contaminação frente ao consumo de alimentos mal conservados e manuseados 
inadequadamente é um fator primordial para diminuir a incidência de contaminação através 
de parasitas. Com isso, a implementação de programas educativos e a conscientização tanto 
de feirantes quanto de consumidores é fundamental para uma melhora ou manutenção da 
saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISABELLE RODRIGUES DE CARVALHO, PAULO ROMÃO RIBEIRO DA SILVA, 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

298 

ELLYDA LOUIZE TABOSA CAMELO, MARCIA TELMA ARAGÃO , GABRIELA RAMOS DE AGUIAR, 
HELDER DE MELO FREIRE 
 
EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO: Sexualidade é a necessidade de receber e expressar afeto e contato que 
todas as pessoas têm e que traz sensações prazerosas e gostosas para cada um. Entretanto 
abordar esse tema sempre foi difícil, principalmente entre crianças, onde a curiosidade, a 
percepção das diferenças do corpo e a incontestável fonte de prazer que o sexo representa 
fizeram com que aguce ainda mais as imaginações dessas crianças. O papel da escola na 
educação sexual é imprescindível, se partimos do conceito de que o objetivo da escola é 
informar, destacamos então como o grupo de referência por ser esta a sua função principal. 
Nesse espaço pedagógico, a orientação sexual torna legal a discussão sobre sexualidade Os 
profissionais de saúde desempenham um papel importante na educação em saúde pública 
principalmente no que se refere a orientação sexual, o que reflete diretamente na diminuição 
dos agravos de saúde como gravidez precoce, DSTs, AIDS, distúrbios psicológicos. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Esse tipo de pesquisa, por sua vez, adotou uma abordagem 
qualitativa, que possui características como a imersão do pesquisador no contexto e a 
perspectiva interpretativa de condução da pesquisa. O estudo foi realizado no Pólo de 
Atendimento Maria Enice e Mario Frota, no município de Tianguá-Ce. Uma instituição de 
apoio as escolas do bairro, localizada na periferia da cidade. Participou da pesquisa crianças 
freqüentadoras da escola. Na faixa etária de 10 aos 12 anos, em condições precárias sócio-
econômica, culturais. Realizamos dois encontros com o grupo pesquisado, sendo que um com 
a finalidade de efetivar as oficinas no qual registramos as ações através de fotografias e 
gravações RESULTADOS E DISCUSSÃO: O intuito da atividade educativa não apresentou 
foco na memorização, ao contrário, a intenção foi de estimular  apreensão da realidade e 
conhecimento das mudanças que ocorrem com o amadurecimento da sexualidade. Verificou-
se que a maior compreensão de como são formados os conceitos de sexualidade foram 
importantes na formação da identidade e compreensão das necessidades dos novos papéis que 
emergem na modernidade. CONCLUSÃO: Observou- se que as seqüências de palestras e 
oficinas colaboraram de alguma forma para as crianças , pois a forma de desenvolvimento das 
atividades educativas foram além de informações, com discussões, debates, participação e 
esclarecimento de dúvidas, que devem servir como barreira de proteção contra os atos e fatos 
que ocorrem na nossa sociedade cada vez mais individualista e agressiva sexualmente, bem 
como para proporcionar maior consciência sobre o próprio corpo, seu amadurecimento e 
questões relacionadas à sexualidade e fertilidade. Embora a enfermagem seja qualificada 
tecnicamente e cientificamente para realizar atividades educacionais, observamos que nem 
sempre está atenta para abordar a especificidade da criança e do adolescente em situação de 
rua no sentido de promover atividades educacionais coerentes com o universo desta 
população. 
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PATRÍCIA FERREIRA DE SOUSA VIANA, OTACÍLIO BATISTA DE SOUSA NÉTTO, THALITA MELO 
DINIZ, EMERSON LOPES VIANA, WELDER F. BORGES RODRIGUES, KÁSSIO RAFAEL DE S. LIMA , 
MARCOELI SILVA DE MOURA 
 

INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NA PERSPECTIVA DO TRABALHO VIVO: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO: Os esforços dos Ministérios da Educação e da Saúde em instituir e 
implementar políticas de reorientação da formação profissional em saúde, que integrem os 
mundos do ensino (universidades), do trabalho (serviços na saúde) e da vida, revelam que este 
processo ainda é um dos grandes desafios para a construção do Sistema Único de Saúde 
(SUS). As atividades formativas permanecem centradas no repasse burocrático de 
informações, e os cenários de prática são hegemonicamente intramurais, bem como seus 
atores, são meros produtores de procedimentos clínicos, restritos à queixa-conduta, voltados 
precocemente para as especialidades, que fragmentam a produção do cuidado. Na contramão 
deste modelo assistencial formador, uma das intencionalidades das novas diretrizes 
curriculares é a formação de profissionais voltados para um modelo de atenção à saúde 
usuário-centrado, com domínio das tecnologias leves, tidas na literatura pertinente, como a 
ação concreta do trabalho vivo. MATERIAIS E MÉTODOS: A experiência de integração 
ensino-serviço se deu entre alunos de graduação do último período do curso de odontologia da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI) e a equipe de saúde bucal 129 do bairro Parque Piauí 
em Teresina. A proposta pedagógica da UFPI propõe a inserção dos alunos da graduação no 
serviço durante três semanas consecutivas (120 horas), aproximando-os do ambiente social no 
qual o SUS está inserido. Para que a vivência seja significativa, faz-se necessária intervenção 
do preceptor (profissional do serviço de saúde) no resgate de alguns conceitos como, por 
exemplo, a territorialização e a pactuação das atividades a serem desenvolvidas durante o 
estágio. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A ideia é fazer o aluno sentir-se cor-responsável 
na produção do cuidado. Esta experiência oportuniza a modelagem de um futuro profissional 
com competências para o trabalho no SUS. É nesse ambiente que o estudante coloca em 
prática seu saber tecno-assistencial em um contexto subjetivo, onde o doente não é só um 
corpo, mas um conjunto social e psíquico. O profissional de saúde, que atua também como 
?professor do afetivo?, tem o importante papel de introduzir os alunos no mundo do trabalho 
vivo, aqui entendido como a produção do cuidado em ato, a escuta qualificada, o acolhimento 
e o atendimento às necessidades do paciente e, através da vivência de situações cotidianas do 
serviço, dar novos significados ao conceito do cuidado sistematizado na academia. 
CONCLUSÃO: Um dos papéis mais significativos dos serviços de saúde é proporcionar um 
aprendizado rico, baseado na ação-reflexão e aproximar cada vez mais o cognitivo do afetivo 
dentro da relação equipe-profissional-usuários dos serviços de saúde. A dialética entre o 
ensino universitário e o cotidiano na clínica (ampliada) da Estratégia Saúde da Família tem 
gerado ações inovadoras, articulando o saber e o fazer dentro de uma perspectiva do trabalho 
vivo como produtor do cuidado. 
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MARIA TEREZA L. GUIMARÃES, LUANNA C. FALCÃO, NARA VANESSA DOS A. BARROS, MARIA 
DA CRUZ M. E SILVA, MARCOS ANTÔNIO DA M. ARAÚJO ,  REGILDA SARAIVA DOS R. MOREIRA-
ARAÚJO 
 
CONHECIMENTO SOBRE ALIMENTOS FUNCIONAIS DE IDOSOS 
ASSISTIDOS PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
INTRODUÇÃO: A avaliação do consumo alimentar em pesquisas destinadas a conhecer o 
consumo habitual de certos alimentos e a estabelecer condições de saúde é importante, pois 
permite, identificar o hábito alimentar, o nível de risco e a vulnerabilidade da população às 
deficiências nutricionais , assim como adequar ou propor medidas de intervenção que 
promovam a saúde, especialmente no segmento da população de idosos, idade na qual a dieta 
contribui para melhorar a qualidade de vida e aumentar a longevidade.O questionário de 
freqüência alimentar (QFA) é um método comumente utilizado para avaliação do consumo 
alimentar habitual por ser um método prático, rápido e que possibilita a obtenção de dados 
retrospectivos por períodos longos, meses ou anos.O objetivo do estudo foi verificar o 
conhecimento de idosos sobre alimentos funcionais antes e após a intervenção educativa. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A amostra foi constituída por 300 idosos assistidos pela 
Estratégia Saúde da Família (ESF) de Teresina/Piauí. A avaliação do conhecimento foi 
realizada em dois momentos: 1) aplicou-se um Questionário validado de Conhecimento sobre 
Alimentos Funcionais (QCAF) e seus benefícios; 2) após o período de intervenção educativa, 
aplicou-se novamente o QCAF para avaliar o impacto da intervenção. As sessões educativas 
ocorriam uma vez por semana, durante 60 minutos, totalizando 24 encontros, com grupos de 
20 a 25 idosos por sessão. Foram abordados aspectos relacionados aos benefícios dos 
alimentos funcionais, por meio de aula expositiva, distribuição de folders, dinâmicas e 
oficina. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Antes da intervenção, 94,9% não sabia o conceito 
de alimentos funcionais e, após, 93,5% entendeu o que são esses alimentos. No tocante a 
indicação de qual alimento a população pesquisada considerou funcional, o tomate (96,6%), 
cenoura (94,9%), feijão (94,3%), couve (93,8%), laranja (93,5%) e peixe (92,4%) foram os 
mais citados. A maioria dos idosos tinha pouco conhecimento prévio sobre os benefícios dos 
alimentos funcionais para a saúde, visto que 80,1% considerou estes alimentos importantes, 
porém não sabia o porquê, e 36,9% relacionou o consumo de alimentos funcionais ao 
envelhecimento saudável. Após a intervenção educativa, 81,9% considerou que os alimentos 
funcionais exercem algum tipo de prevenção sobre as doenças referidas e, apenas, 2,8% 
permaneceu com a idéia que os alimentos não são importantes. CONCLUSÃO: No presente 
estudo, demonstrou-se a eficácia da intervenção educativa realizada, pois os idosos 
adquiriram conhecimentos satisfatórios sobre o tema. 
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FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS SOARES, ALAINE MARIA DA COSTA, GISLANE DE SOUSA 
RODRIGUES, CAMILA LEYELLE SOUSA NEVES ROCHA 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM ADOLESCENTES: ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO 
DO AUTOCUIDADO 
 
INTRODUÇÃO: O aumento de casos de gravidez na adolescência, bem como de infecção 
por HIV (vírus causador da AIDS) e outras DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), 
somando-se a insuficientes políticas de saúde específicas para os jovens, mostram a 
necessidade de desenvolver trabalhos educativos relacionados à temática da sexualidade1. 
Dessa forma, salienta-se a importância da introdução da Caderneta do Adolescente pelo 
Ministério da Saúde (MS) em 2009, incentivando o adolescente a ter maior controle sobre sua 
saúde e aderência aos serviços de atenção básica. Objetivou-se relatar a experiência de 
acadêmicas de Enfermagem no desenvolvimento de ações educativas em saúde com 
adolescentes, saber: implantação da caderneta de saúde do adolescente, e assim incentivar o 
autocuidado ao adolescente, bem como proporcionar a integração deste à Equipe de Saúde. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O projeto foi desenvolvido na Unidade Básica de Saúde Portal 
da Alegria com adolescentes na Equipe de Saúde da Família da equipe. O trabalho ocorreu 
através de encontros quinzenais com adolescentes de todas as microáreas na Unidade de 
Saúde. Nesses encontros realizou-se rodas de conversa, dinâmica em grupo, consulta de 
enfermagem e palestras. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A estrutura física inadequada 
para reunir o grupo de adolescentes, ausência de recursos para o desenvolvimento de ações 
educativas, falta de colaboração por parte de alguns profissionais da equipe, número reduzido 
de adolescentes no encontro e falta de escolas dentro da área obstaculizaram a realização da 
atividade educativa, pois constituem fatores que interferem no trabalho das equipes de saúde. 
Ainda, evidenciou-se como empecilho a ausência de suporte técnico-pedagógico que 
proporcione a capacitação dos profissionais para o incremento dessas ações. Para que a pessoa 
possa se responsabilizar pelo autocuidado, por exemplo, na prevenção da AIDS, são 
necessários alguns elementos como informação e educação, serviços de saúde e serviços 
sociais, bem como um ambiente de apoio. Isso mostra que a vulnerabilidade pessoal aumenta 
com a falta de informações precisas, relevantes e abrangentes, o que se agrava quando o 
indivíduo carece de habilidades, de acesso a serviços específicos e confiáveis para sustentar e 
implementar as mudanças necessárias CONCLUSÃO: Evidenciou-se o despreparo dos 
profissionais para prestar assistência a esse grupo, ratificando a falta de suporte de 
treinamento por parte dos órgãos gestores para efetivação desta tarefa. Dessa forma, corrobora 
a necessidade de formação adequada e aprimoramento desses profissionais da ESF para 
trabalhar educação em saúde com esses indivíduos. Atender este grupo constitui um desafio 
diante da variedade de transformações que os mesmos vivenciam. Ressalta-se ainda, a 
importância da atuação concomitante de profissionais de várias áreas, pais e a sociedade 
direcionando esse indivíduo na sua autonomia no cuidado com a sua saúde. 
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GISLANE DE SOUSA RODRIGUES, ALAINE MARIA DA COSTA, FRANCISCA DAS CHAGAS DE 
JESUS SOARES, CAMILA LEYELLE SOUSA NEVES ROCHA 
 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE X QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE: 
ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA 
 
INTRODUÇÃO: Diante da realidade inquestionável das transformações demográficas 
iniciadas no último século e que nos fazem observar uma população cada vez mais 
envelhecida, evidencia-se a importância de garantir aos idosos não só uma sobrevida maior, 
mas também uma boa qualidade de vida. O envelhecimento progressivo da população 
constitui um fato com implicações médicas, econômicas, sociais e políticas. Neste processo, o 
idoso sofre modificações biológicas, fisiológicas, cognitivas, patológicas e socioeconômicas 
necessitando, portanto, de atenção especial. Portanto, torna-se essencial que os profissionais 
de saúde tomem consciência dos fatores determinantes desse processo, compreendendo sua 
complexidade e magnitude, atuando em prol da promoção da saúde desses idosos. Objetivou-
se relatar a relevante atuação de uma equipe multiprofissional no cuidado aos idosos. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, realizado 
no período de setembro a outubro de 2011 em uma Unidade Básica de Saúde de Teresina (PI), 
desenvolvido a partir de encontros com palestras explicativas, atividades interativas e debates, 
onde o assunto Qualidade de Vida na Terceira Idade foi apresentado e discutido até elucidar 
todas as dúvidas. O projeto envolveu uma equipe composta por médico, enfermeiro, 
fisioterapeuta, técnico e auxiliar de enfermagem e acadêmicas de enfermagem. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Fazendo uso de dinâmicas dialogadas, discutiu-se temas e 
houve permuta de experiências e conhecimentos enfatizando aspectos inerentes ao idoso em 
seu processo de viver: autonomia e independência. A educação para o autocuidado, em 
relação ao processo saúde-doença e envelhecimento só pode ocorrer quando os profissionais e 
os clientes interagem, trabalhando na construção de um espaço de participação em que todos 
aprendam e ensinem, reformulem recepções e produzam novos conhecimentos. Evidenciou-se 
a importância do desenvolvimento do autocuidado durante todas as etapas do ciclo vital, cujo 
objetivo era conscientizá-los de que através das mudanças de hábito e adoção de novos 
padrões de comportamento se pode ter uma velhice saudável. CONCLUSÃO: Os idosos 
desejam e podem permanecer ativas e independentes por tanto tempo quanto for possível, se o 
devido apoio lhes for proporcionado. Parta tanto, a equipe multiprofissional, um grupo de 
profissionais com diferentes habilidades precisa unir seus saberes para oferecer à população 
uma assistência humanizada, baseada nos princípios do SUS para que não se regresse ao 
modelo centrado. Como aliada no processo do cuidar está à educação em saúde que 
proporciona a articulação entre todos os níveis de gestão do sistema, representando 
dispositivo essencial tanto para formulação da política de saúde de forma compartilhada. 
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HELBER ALVES NEGREIROS, DENIZAR CERVEIRA DA CRUZ NETO, JOSÉ HÉRCULES TORRES 
CORDEIRO, LUCAS DE ARAUJO BASTOS SANTANA, ANDREANNE GOMES VASCONCELOS, 
IRLAINE RODRIGUES VIEIRA, JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA 
 
PLANTAS MEDICINAIS EM COMUNIDADE QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE 
TUTÓIA - MA. 
 
INTRODUÇÃO: A utilização de espécies vegetais como recurso terapêutico tem sido uma 
das mais antigas práticas médicas da humanidade, cujo conhecimento vem sendo transmitido 
ao longo das gerações, dando origem, em meio a outras práticas, a um sistema médico dito 
popular. O aproveitamento dos recursos naturais por diferentes etnias tem sido foco de 
diversos estudos etnobiológicos, principalmente relacionados ao campo terapêutico, mas 
ainda são poucas as referências etnobotânicas das plantas medicinais, sobretudo no Nordeste 
do Brasil, e neste contexto importantes informações sobre o uso de plantas medicinais em 
comunidades rurais vêm sendo perdidas nas gerações. Assim, esse trabalho tem por objetivo 
resgatar o conhecimento tradicional concernente às práticas médicas populares e a dinâmica 
da relação homem-planta em comunidade rural do município de Tutóia-MA. MATERIAIS E 
MÉTODOS: A pesquisa foi realizada na comunidade Itaperinha localizada no município de 
Tutóia-MA, na microrregião dos lençóis maranhenses. Foram aplicados questionários e 
entrevistas semi-estruturadas para caracterização das plantas mencionadas e dos moradores 
quanto a questões sócio-culturais. Os dados obtidos foram organizados em tabelas 
discriminando as espécies vegetais quanto ao nome popular, indicação terapêutica, parte da 
planta utilizada, modo de preparo e outros parâmetros anotados. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Foram visitadas 14 famílias para aplicação do questionário e registrado 127 
relatos de plantas com aplicação terapêutica humana e animal para cerca de 40 enfermidades 
diferentes. Dentre as plantas mais citadas temos o noni, boldo, janaguba, hortelã e mastruz 
que são utilizadas para dor abdominal, câncer, inflamação, diabetes, pressão alta, cólica entre 
outros. A faixa etária dos entrevistados variou de 16 a 76 anos e a maioria é de baixa 
escolaridade. Embora a comunidade considere a transmissão do conhecimento curativo das 
plantas de fundamental importância por ser o único meio de mantê-los na família, a difusão 
do conhecimento se dá de forma pouco expressiva, sobretudo aos mais jovens que se mostram 
desinteressados. Por outro lado o recurso financeiro limitado dificulta em partes o acesso a 
medicamentos industrializados, favorecendo o uso de plantas medicinais. CONCLUSÃO: A 
população da comunidade Itaperinha é detentora de um grande conhecimento da medicina 
popular, mantida pela relação próxima com o meio natural em que vivem. Porém, esse 
conhecimento vem se perdendo nas gerações mais jovens, o que reforça a relevância do 
trabalho, afinal, o uso de plantas medicinais constitui uma prática de grande relevância na 
promoção da saúde e seu conhecimento pode ser aproveitado em prol do desenvolvimento 
científico, da qualidade de vida e da saúde. 
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MARCELINA LOPES VIEIRA BEZERRA, EMANUELLE DA SILVA SALES, THAÍS VASCONCELOS, 
EUGÊNIA BRIDGET GADÊLHA FIGUEIRÊDO 
 
RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO VER-SUS/PHB 
 
INTRODUÇÃO: Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER ? 
SUS), no Piauí foi uma continuação do projeto maior nascido em 2002 no Rio Grande do Sul. 
A formação do profissional de saúde, entretanto, se revela insatisfatória para atender as 
necessidades dos usuários dentro do Sistema. Como é responsável pela preparação de seus 
profissionais o SUS, através do Ministério da Saúde, UFRGS, Rede Unida, CONASS, 
CEBES concebeu o projeto Ver-SUS e pretende apresentar aos estudantes de graduação a 
realidade do SUS. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a sociedade piauiense o 
projeto VER-SUS e sua importância na formação dos graduandos. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Participaram na cidade de Parnaíba cerca de 40 alunos que foram divididos em 
quatro grupos (denominados PHB1, PHB2, PHB3 e PHB4), esses grupos priorizaram 
contemplar o princípio da multidisciplinaridade. A programação foi dividida em duas 
semanas: na primeira semana foi denominada ?semana da atenção básica? e a segunda semana 
foi de apresentação da rede de média e alta complexidade local. Teve como recursos 
metodológicos rodas de conversas, sistematizações, palestras com gestores, dinâmica de 
grupos e relaxamentos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com a participação no Projeto 
VER-SUS vários conhecimentos foram adquiridos e ampliados. Através destes obteve-se 
visão mais crítica e apurada em relação à saúde pública brasileira; reflexões acerca do papel 
do estudante como agente transformador da realidade social, contribuindo para a construção 
do conceito ampliado de saúde e amadurecimento da prática multiprofissional e 
interdisciplinar, que é de suma importância para a inserção do profissional no SUS. 
CONCLUSÃO: Com Projeto VER-SUS pode-se esperar a formação de profissionais mais 
compromissados e competentes para atuar dentro do SUS e como consequência futura a 
formação de uma saúde pública de qualidade. 
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LARIZA MARTINS FALCÃO, ISADORA TELES SOARES BESERRA, SIBELE TELES SOARES 
BESERRA, GLEIBSON MOURA FERREIRA, DENISON RAMON CARDOSO MACHADO 
 
PERFIL VUNERÁVEL DOS ADOLESCENTES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO: A adolescência é um período em que há um intermédio entre a infância e a 
fase adulta, marcada por inúmeras transformações dentre elas a sexualidade no contexto 
biopsicossociocultural. Essa fase é marcada pela imaturidade, da inexperiência em 
relacionamentos amorosos e sexuais. Deixando-os mais vulneráveis as DST (Doença 
Sexualmente Transmissíveis) e à AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). Justifica-
se o estudo pela maior vulnerabilidade dos jovens as DST/AIDS, em que os mesmos têm 
comportamentos de riscos sendo um perigo para a saúde pública e um progresso para novos 
casos de DST/AIDS nessa fase. Esse estudo torna-se relevante para aumentar as práticas de 
prevenção da DST/AIDS dando ênfase ao quadro de vulnerabilidade e de intervenção, 
promovendo comportamentos protetores contra DST/AIDS.O estudo tem como objetivo 
Traçar o perfil vulnerável dos adolescentes escolares. MATERIAIS E MÉTODOS: Essa 
estudo é quantitativo de abordagem descritiva, realizado em 16 adolescentes sendo 8 mulheres 
e 8 homens na faixa etária de 14 a 18 anos matriculado no ensino médio em uma escola de 
rede pública da cidade de Floriano-Piauí. Amostra foi escolhida por conveniência. Os dados 
foram coletados no período de novembro de 2011 através de um questionário semi-
estruturado. Utilizando o critério de inclusão para a participação do estudo os alunos 
devidamente matriculados na escola selecionada e concordassem em participar da pesquisa e 
exclusão os alunos que não estavam presente no dia da aplicação do questionário. Os dados 
foram analisados de acordo com as variáveis de iniciação sexual, utilização de preservativo e 
conhecimento sobre os métodos contraceptivos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em 
relação á iniciação sexual. Pôde-se observar, que dos 16 adolescentes escolares, 62,5% 
afirmaram já ter iniciado a vida sexual, relatando em média aos 14 anos de idade. No que diz 
respeito da utilização do preservativo, os resultados apontaram o desconhecimento da 
utilização do preservativo masculino e feminino em 12,5% dos adolescentes assim 
acarretando o seu não uso. Quanto ao conhecimento acerca dos métodos contraceptivos, 50% 
dos adolescentes declararam ter alguns conhecimentos, e 12,5 % optaram o uso da camisinha 
masculina e remédio anticoncepcional. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que os adolescentes 
são um dos principais grupos vulneráveis à DST/AIDS, necessitando de programas de 
educação em saúde, visando um maior conhecimento acerca do uso de métodos 
contraceptivos, a fim de reduzir a vulnerabilidade dos mesmos à DST/AIDS. 
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ANTÔNIA MARIA ALVES DE MORAIS, LEIDY DAYANE PAIVA DE ABREU, FRANCISCO DAS 
CHAGAS MELO SILVA, JOSEFA ALVES DE ANDRADE, FRANCISCA EMANUELA PAIVA DE 
ABREU, ISMÊNIA KAYSE ARAÚJO RODRIGUES, FRANCISCO BRUNO MONTE GOMES, ANTÔNIA 
FLÁVIA PARENTE DA PONTE 
 

AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA TEÓRICA E PRÁTICA DA DISCIPLINA DE 
SAÚDE AMBIENTAL PARA ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE 
 

INTRODUÇÃO: O processo educativo visa não só a simples transmissão das 
informações, mas permite a experimentação e desperta o interesse ao que está sendo 
estudado. Dessa forma pensando em mecanismos que visem incrementar a capacidade de 
percepção e entendimento em relação à saúde ambiental, objetivou-se avaliar o 
desempenho dos estudantes sobre tópicos relacionados à disciplina de saúde ambiental 
ofertada ao curso de tecnologia em saneamento ambiental do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia, e no curso de Enfermagem e Educação Física da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, no semestre 2011.1, nas instituições de 
Sobral - CEARÁ, antes e após uma visita técnica. A avaliação contou com a participação 
dos mesmos estudantes nas duas etapas. MATERIAIS E MÉTODOS: No período final 
da disciplina foi realizada uma visita técnica a vários pontos estratégicos da cidade de 
Sobral - Ceará, onde se buscou observar a específica relação entre as condições ambientais 
de um local e direcioná-los para os conceitos vistos em sala de aula, a averiguação foi 
realizada em junho de 2011. Um questionário foi elaborado, onde foi abordando elementos 
discutidos durante toda a disciplina O questionário teve 10 perguntas e foi aplicado com 84 
alunos, antes e após da análise de campo, abordando os seguintes conteúdos: A 
importância da saúde coletiva para as pessoas, diagnosticar visualmente as condições de 
saúde ambiental dos pontos visitados, medidas de promover a saúde e sugestões de 
melhorar a conservação de pontos que foram considerados negativos para a manutenção da 
saúde pública. Em seguida, as respostas foram analisadas para se avaliar o desempenho dos 
estudantes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O aproveitamento médio dos estudantes foi 
considerado bom, tendo sido antes e após a viagem, respectivamente, 72,5% e 77,5%. 
Avaliando por assunto específico o maior índice foi relacionado a práticas ambientais para 
melhoria da saúde local com 66% de entendimento dos alunos, o menor dado alcançado foi 
de 57% que está direcionado aplicações de conceitos específicos. CONCLUSÃO: A 
influência das ações de complementação do conhecimento de forma prática revelou-se 
direcionada aos assuntos que foram explorados nas ruas, avenidas e praças que foram 
visitadas, no entanto, ressalta-se a importância de manutenção de viagens e buscar outros 
mecanismos que possam melhor qualificar a integração dos conhecimentos 
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MARIA ELISABETH SOUSA NASCIMENTO, MARCIA FERNANDA DOS ANJOS VIANA 
 
A INCLUSÃO E IGUALDADE SOCIAL COMO FATORES RELEVANTES NA 
QUALIDADE DE VIDA DA TERCEIRA IDADE 
 
INTRODUÇÃO: O perfil demográfico brasileiro rapidamente está se tornando envelhecido. 
Mas independente do ritmo de envelhecimento é preciso aceitar que, esse processo faz parte 
do ciclo natural da vida e envolve vários fatores tais como: a inclusão e igualdade social que 
podem interferir positivamente no estilo e na qualidade de vida dos idosos. Nessa perspectiva, 
fazem-se necessárias algumas mudanças que vão desde o âmbito familiar até demais setores 
da sociedade em que os mesmos estão inseridos, garantindo através de políticas públicas, a 
proteção à vida e à saúde do idoso, bem como um envelhecimento saudável e com dignidade. 
Esse trabalho teve como objetivo repassar informações que influenciassem na qualidade de 
vida dos idosos e proporcionar através de atividades educativas e recreativas maior interação 
entre os profissionais de saúde e essa clientela. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um 
relato de experiência vivenciado em setembro de 2011 na ESF 170, lotada na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Dr. Adelino Matos em Teresina. O grupo, homens e mulheres a partir de 60 
anos que residem na área, foi mobilizado através de convites direcionados pelos agentes 
comunitários de saúde durante as visitas domiciliares, como também pelos demais membros 
da equipe durante os atendimentos na UBS. Participaram do evento todos os membros da 
equipe, um educador físico e 38 idosos. Durante o evento foi realizado palestras sobre saúde 
bucal e alimentação saudável com distribuição de folders educativos, realização de atividade 
física, exposição da pirâmide alimentar, além de brincadeiras como: danças e sorteio de 
brindes. Logo após foi oferecido lanche à base de frutas e sucos naturais. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Obteve-se como resultado uma ótima interação entre todos os participantes. 
Os idosos participaram ativamente da atividade física e da dança, mostraram-se bastantes 
interessados pelos temas abordados e satisfeitos por serem reconhecidos como cidadãos com 
direito a dignidade. CONCLUSÃO: A inclusão e igualdade social são fatores primordiais 
para o envelhecimento sadio, eliminando assim o preconceito de si mesmo, melhorando a 
auto-estima e contribuindo para o bem estar físico e psicológico dos idosos. 
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CINTYA MARIA NUNES DE SANTANA, AURILENE SOARES DE SOUZA, CINDY AVANI SILVA 
CEISSLER, KAROLINE ALENCAR RODRIGUES, LETÍCIA CABRAL IBIAPINA, MARINA MARIA DA 
COSTA SOARES, MIRELLA BANDEIRA SANTOS, SUZIANNE JACKELINE GOMES DOS SANTOS, 
THAIS NORBERTA BEZERRA DE MOURA 
 
PROPOSTA DE DIAGNÓSTICO EM SAÚDE BASEADA EM EXPERIÊNCIA DE 
EQUIPE DE RMSFC 
 
INTRODUÇÃO: A territorialização é um processo dinâmico que exige tanto familiarização 
com a comunidade no seu âmbito físico-geográfico quanto no âmbito social. O conjunto de 
características de saúde, características geográficas, sociais e impressões subjetivas da equipe 
dentro de uma comunidade é que subsidia a efetividade na determinação de um diagnóstico 
em saúde. O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de territorialização e 
diagnóstico em saúde a partir da experiência de uma equipe de Residência Multiprofissional 
em Saúde da Família e Comunidade na zona norte de Teresina-PI. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O diagnóstico foi feito nas áreas de abrangência das onze Equipes de Saúde da 
Família dos bairros Poty Velho, Água Mineral e Nova Brasília em Teresina-PI. Para isso, 
inicialmente foi feito um levantamento da literatura e a partir das informações pesquisadas, 
escolheu-se como instrumentos de territorialização e diagnóstico: o mapeamento geográfico e 
social da área, feito pessoalmente, a partir de visitas a cada microárea, com confecção 
artesanal de mapas; roteiro elaborado contendo informações de indicadores de saúde obtidos 
no SIAB, informações socioeconômicas e históricas da comunidade; diário de campo com as 
impressões subjetivas da equipe; material fotográfico. Todos os instrumentos foram utilizados 
de maneira efetiva na construção do diagnóstico, com boa adaptação da equipe na sua 
utilização. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O mapeamento, realizado com visitas a pé em 
cada microárea, mostrou-se de grande validade, principalmente no que diz respeito à captação 
das impressões subjetivas do diário de campo. O mapa artesanal conferiu um sentido mais 
amplo da situação da equipe dentro do território e as visitas serviram para a familiarização 
com a comunidade. O roteiro confeccionado foi aplicado aos Agentes Comunitários de Saúde 
e serviu para uma visão da equipe de residentes a respeito da percepção dos atores de saúde 
dentro do território. CONCLUSÃO: Concluiu-se o diagnóstico após três meses de trabalho, 
sendo este tempo suficiente para a preparação do relatório de diagnóstico e apresentação do 
mesmo. Os instrumentos propostos para a territorialização mostraram-se efetivos na 
elaboração do diagnóstico situacional de saúde do território em que atua a equipe da 
residência. Algumas sugestões são incluídas ao método a fim de otimizá-lo. 
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CAMILLA ARAUJO LOPES VIEIRA, ISABELA CEDRO FARIAS, GARDENIA HOLANDA MARQUES, 
GLEICIANE DA SILVA COSTA, SAMARA VASCONCELOS ALVES 
 
O QUE SERÁ QUE SERÁ OU A PRÁTICA VERSUS A TEORIA: O QUE FAZER 
QUANDO SOMOS CONVOCADOS A OCUPAR UM ESPAÇO VAZIO? 
 
INTRODUÇÃO: Pretendemos refletir acerca da experiência de estágio de alunas do Curso 
de Psicologia da Universidade Federal do Ceará em Hospital Escola da zona Norte do Estado 
do Ceará. Trataremos de relatar nossa caminhada desde a criação do projeto de extensão que 
viabilizou nossa experiência acadêmica, passando pela nossa entrada no Hospital, os 
caminhos trilhados, os desafios, os percalços, as parcerias, as conquistas e a nossa escolha em 
trilhar tal caminho com uma ferramenta fundamental: a Psicanálise. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Continuamos atuando, sobretudo, no momento da visita junto aos familiares, 
embora também realizemos atendimentos individuais na sala de acolhimento familiar. 
Entendemos que nosso estágio, vinculado ao projeto de extensão, possibilita a prática clínica 
antes mesmo dos estágios curriculares, instigando ao experimento que nos norteia e nos 
impeliu ao hábito continuo de estudos, trazendo configurações mais sólidas nas condutas 
éticas no campo da clinica na escuta dos sujeitos em sofrimento. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: O percurso nos proporcionou experiências clínicas, viabilizou a aprendizagem 
do trabalho em equipe, a compreensão dos conflitos institucionais, as leituras das demandas 
endereçadas a nós, a visibilidade de um campo eminentemente médico se reconfigurando em 
novos espaços de escuta e de produção subjetiva. Também como fruto de nosso trabalho, 
recentemente produzimos uma matéria para o canal da UFC (Universidade Federal do Ceará) 
na qual apresentamos nossas ações. CONCLUSÃO: Continuamos atuando, sobretudo, no 
momento da visita junto aos familiares, embora também realizemos atendimentos individuais 
na sala de acolhimento familiar. Entendemos que nosso estágio, vinculado ao projeto de 
extensão, possibilita a prática clínica antes mesmo dos estágios curriculares, instigando ao 
experimento que nos norteia e nos impeliu ao hábito continuo de estudos, trazendo 
configurações mais sólidas nas condutas éticas no campo da clinica na escuta dos sujeitos em 
sofrimento. 
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TAMIRES MIRANDA TORRES, FERNANDA KERLES ROCHA DE OLIVEIRA, FERNANDA SALES 
ABREU, FLAYDA RAYLLA DOS SANTOS BARROS, IANNA GABRIELA DO NASCIMENTO MOURA, 
LUANA BRAZ COSTA, GILMARA RAKEL DE OLIVEIRA CAVALCANTE, RENATA SALES ABREU 
 
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA ADESÃO DA 
AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM MÃES PRIMIPARAS 
 
INTRODUÇÃO: O método da educação popular constitui-se como norteador da relação 
entre as classes populares e os profissionais de saúde, uma vez que, a educação popular em 
saúde proporciona grande ênfase à estruturação de instrumentos de ampliação dos canais de 
interação cultural e de negociação entre os diversos grupos populares e os diversos tipos de 
profissionais de saúde, baseando-se no encorajamento e apoio para que as pessoas e grupos 
sociais assumam maior controle sobre sua saúde. Este artigo tem como objetivo mostrar a 
importância da educação popular na construção de conceitos de saúde uma vez que, é através 
desta se torna possível elevar o nível de conhecimento da população, pois a educação popular 
se baseia no encorajamento e apoio para que as pessoas e grupos sociais assumam maior 
controle sobre a sua saúde e a saúde das pessoas que estão a sua volta. Contudo o estudo 
apresenta direcionamento à percepção de mães ?primiparas? termo este utilizado para mãe 
que pariu pela primeira vez; sobre a amamentação exclusiva - AMEX que consiste em 
oferecer a criança somente o leite materno até o sexto mês de vida. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Trata-se de um levantamento bibliográfico descritivo de periódicos indexados 
no Scielo no período de 2005 a 2010. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Pode-se perceber 
que a prática da AMEX é configurada pelas mães primípras como uma experiência boa, 
embora estas, se encontrarem repletas de dúvidas, incertezas e insegurança relacionadas com 
a sua inexperiência com a amamentação. CONCLUSÃO: 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 AMEX. 
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TERESINHA DE JESUS SEPÚLVEDA SALES, MARIA DELNIDES DE SOUSA AZEVEDO, SARA 
THUANY BRITO DE CASTRO, MARIANNE ROCHA DUARTE, MAYARA LINO DOS SANTOS 
 
UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA O ENSINO DE NOÇÕES DE 
HIGIENE ÀS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM RELATO DE 
EXPERIENCIA 
 
INTRODUÇÃO: Como parte de um processo de educação mais amplo, a educação em saúde 
(ES) constitui-se tanto como um meio importante de construir e veicular conhecimentos e 
práticas relacionados ao modo como cada cultura compreende o que é viver de forma 
saudável, quanto como uma forma de produzir sujeitos e identidades sociais (MEYER et al. 
2006) As ações de ES são processos que objetivam capacitar indivíduos e/ou grupos, para que 
possam assumir ou ajudar na melhoria das condições de saúde da população. Para tanto, deve 
oferecer condições para que as pessoas desenvolvam o senso de responsabilidade, tanto por 
sua própria saúde, como pela saúde da comunidade, merecendo consideração como um dos 
mais importantes elos entre as perspectivas dos indivíduos, os projetos governamentais e as 
práticas de saúde (MOURA; SOUSA, 2002). O enfermeiro tem se constituído como um 
importante agente dessas ações de ES, o mesmo é considerado qualificado para propor e 
redefinir as práticas de saúde por meio de ações educativas voltadas tanto para a organização 
do processo de trabalho em saúde, quanto para o fomento de práticas sociais empreendedoras, 
voltadas para a promoção e proteção da saúde dos indivíduos, famílias e comunidades 
(BACKES; ERDMANN; BÜSCHER, 2010). Atividades lúdicas são métodos alternativos que 
auxiliam no processo de ensino aprendizagem principalmente do publico infantil. O lúdico 
contempla os critérios para uma aprendizagem efetiva, no sentido de que chama a atenção 
para um determinado assunto, seu significado pode ser discutido entre todos os participantes e 
o conhecimento gerado pelo mesmo, pode ser transportado para o campo da realidade, 
modificando hábitos (COSCRATO; PINA e MELLO, 2010). O presente trabalho objetiva 
descrever a experiência da realização de atividades lúdicas por acadêmicos de enfermagem 
com crianças de um Centro Municipal de Educação Infantil ? CMEI para o aprendizado de 
medidas de higiene. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência de 
uma atividade educativa sobre medidas de higiene realizada para 72 crianças. A atividade foi 
desenvolvida em abril de 2011 em um CMEI localizado na zona leste de Teresina-PI, sendo 
proposta pela disciplina de Saúde Coletiva do curso de Bacharelado em Enfermagem. Para 
realização da mesma, utilizou-se de teatro de fantoches; pintura de desenhos que enfatizavam 
medidas de higiene e o acompanhamento e ensino da prática da lavagem das mãos e sua 
importância. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De forma descontraída, proporcionou-se às 
crianças o conhecimento de medidas simples, mas de grande relevância para a promoção da 
saúde e a prevenção de doenças, quanto são as formas de higiene. As mesmas mostraram-se 
abertas e participativas às atividades. CONCLUSÃO: Diante do exposto, conclui-se que a 
realização de atividades lúdicas é uma ótima alternativa para a promoção da saúde na 
Educação Infantil. 
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LARA SUSAN SILVA LIMA, ISNARA SOARES FRANÇA, CAROLINA RODRIGUES DE FLORES, 
EDMAR ALVES DE CEIA JUNIOR, LUIZA CERQUEIRA COUTO, ANA KARINE MOREIRA 
 

VIVÊNCIA NO PROJETO VERSUS: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL EM CARÁTER MULTIDISCIPLINAR 
 
INTRODUÇÃO: O VER-SUS,projeto de vivências e estágios na realidade do Sistema Único 
de Saúde (SUS), realizou-se em todo o Brasil,contemplando cerca de 40 estudantes das mais 
diversas áreas,com o objetivo de reafirmar a saúde como direito social,fortalecendo o 
desenvolvimento de uma maior consciência sanitária a partir da compreensão do conceito 
ampliado de saúde,provocando no estudante o compromisso ético-político com os processos 
de transformação do setor de saúde.Tal proposta incentiva a reflexão acerca do seu papel 
enquanto agente construtor e modificador das práticas vivenciadas,estimulando a inserção dos 
estudantes em movimentos sociais,bem como sua atuação no controle social. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Os alunos foram selecionados em duas categorias, estudantes participantes e 
facilitadores,através de um questionário que buscava conhecer as experiências de cada 
membro no âmbito da saúde pública para que diante disso pudessem ser habilitados para 
participar do projeto.Os acadêmicos selecionados foram divididos em 4 grupos de cerca de 9 
pessoas, cada grupo com um facilitador responsável por nortear os estudantes durante os dias 
de vivência.O projeto durou cerca de 15 dias e teve um cronograma baseado na organização 
do sistema, contemplando desde o conhecimento da atenção básica de saúde até os níveis de 
média e alta complexidade,pautados com palestras sobre controle social,atenção primária em 
saúde, saúde mental, práticas de ações integrativas, roda de terapia comunitária, apresentação 
da rede do município,visitas domiciliares e atividades com o NASF do município de Parnaíba. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: No primeiro momento os estudantes tiveram contato com 
a atenção básica através da Unidade Básica de Saúde em diferentes bairros de Parnaíba-
PI,acompanhando as atividades realizadas, desde o hiperdia com os pacientes hipertensos, 
entrega de medicamentos,vacinação,bem como visitas domiciliares com os Agentes 
Comunitários de Saúde.Na atenção básica pode-se destacar a importância do acolhimento que 
essas unidades oferecem ao usuário,a influência que exercem na saúde e o impacto dos 
programas diante da procura dos outros níveis de atenção a saúde,refletindo na importância 
dos três níveis de atenção na promoção,prevenção e recuperação à saúde, apesar dos pontos 
que atrasam a assistência ao usuário, comum nas unidades visitadas. Após conhecer a 
dinâmica da atenção básica,o grupo pôde entrar em contato ainda com os dispositivos de 
saúde mental, CAPS II,e CAPS-AD III 24 horas e comunidade terapêutica. Além disso, foram 
apresentados aos setores que atendem os grupos que necessitam da atenção de média e alta 
complexidade no município: SAMU,o pronto-socorro e o Hospital Estadual. CONCLUSÃO: 
Percebeu-se através do estágio que a formação acadêmica possui lacunas importantes,não 
contemplando integralmente a atuação multiprofissional,bem como os princípios e diretrizes 
do SUS.Assim,vê-se a necessidade de ampliação do programa VER-SUS para o 
amadurecimento da prática multiprofissional e interdisciplinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

313 

JÚLIO CÉSAR PEREIRA LEITE, CEPROSC OZIRINA G. DO ESPIRITO SANTO FRANÇA, WALDEK R. 
SILVA DE OLIVEIRA, JOELMA CRISTINA SILVA DE JESUS, DECIO LEAL E SILVA 
 

PREVENÇÃO SOBRE DST/AIDS: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR 
ENTRE ESCOLA E COMUNIDADE 
 
INTRODUÇÃO: O centro de educação profissional são camilo-ceprosc, foi fundado em 12 
de maio de 1992. trabalha com a formação de profissionais de diversas áreas profissionais da 
saúde, é reconhecido pela comunidade piauiense como uma instituição qualificada em formar 
profissionais preparados para as exigências do mercado de trabalho. de acordo com 
observações "in loco" constatou a necessidade de intensificar a necessidade de ações 
educativas e preventivas que possibilitassem ao corpo discente e docente o aprofundamento 
sobre as doenças sexualmente transmissíveis/aids, posto que a complexidade deste eixo 
temático carece de parcerias multidisciplinares e intervenções sistemáticas. desta forma 
realizou a primeira feira de anatomia e promoção em saúde tendo como parceiros a secretaria 
estadual e municipal de saúde, hemopi, ufpi e facid, na qual foi priorizado um espaço para 
disseminar informações referentes ao tema. MATERIAIS E MÉTODOS: Com a realização 
da i feira de anatomia e promoção em saúde, foi feita a proposição de sensibilização da 
comunidade escolar quanto a importância de conhecer e se prevenir das dst/aids, através da 
exposição e orientação do uso correto dos métodos contraceptivos, com fomentação da 
importância da doação de sangue e para o controle da disseminação das dst/aids, juntamente 
com ciclos de palestras sobre o tema. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As discussões 
proferidas durante o evento levaram a uma motivação ainda latente sobre o tema dst/aids. 
Fortalecendo o aprendizado e a interação entre estudantes, professores e comunidade. 
Garantido conhecimento e esclarecendo dúvidas em diversos aspectos referentes a prevenção, 
controle e promoção da saúde. CONCLUSÃO: Após a exposição da i feira de anatomia e 
promoção da saúde, ficou mais claro para os alunos e para a comunidade que participou do 
evento e dos ciclos de palestras posteriormente desenvolvidos em conjunto com a comunidade 
nas escolas circunvizinhas, as diversas formas de prevenção sobre dst/aids melhorando seus 
conhecimentos a cerca do tema abordado. 
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VIVIANE CUNHA DE ABREU, MELISSA DE FARIAS ABREU, LÍVIA MARA DE ARAÚJO, 
VALDELILIAM MACHADO DE AGUIAR, QUITÉRIA PRICILA MESQUITA MARTINS, DUÍZA SOARES 
PEREIRA FALCI, ANTONIA JÉSSICA BEZERRA MENDES, REJANIO AGUIAR ARAGÃO, CLEIDEANE 
DUARTE FARIAS, ANTONIA ELIANA DE ARAÚJO ARAGÃO 
 
GRUPO DE IDOSOS: PERSPECTIVA NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 
 
INTRODUÇÃO: Os grupos são reconhecidos pelo Sistema Único de Saúde como atuação 
que influencia diretamente para a superação do modelo biomédico, entre os quais, destacam-
se os grupos de idosos, caracterizados por pessoas acima de 60 anos de idade, as quais em 
algum momento após a idade supracitada podem apresentar alguma limitação, entre as quais, 
destaca-se a incapacidade funcional definida pelo grau de dificuldade no desempenho de 
diversas atividades da vida diária. Por esse motivo faz-se necessário trabalhar em grupos de 
idosos a capacidade funcional dos mesmos envolvendo diversos fatores como: melhoria da 
autonomia, independência, e suporte social. Estes valores poderão Contribuir na melhoria da 
qualidade de vida, que não significa apenas a saúde física e mental, mas sim, o prazer de viver 
em harmonia com a família e amigos. Devido ao crescimento do envelhecimento populacional 
os programas de promoção da saúde do idoso tornam-se cada vez mais necessários atuando 
com foco na longevidade e no estímulo à autonomia. OBJETIVO: Melhorar a qualidade de 
vida dos idosos por meio de ações e intervenções que influenciam esse processo. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência, ocorrido durante as 
vivências práticas do Curso de Enfermagem das Faculdades INTA, realizadas em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) de um distrito do município da cidade de Sobral-Ceará, 
durante os dias três, quatro e cinco do mês de novembro de 2011. Durante esse período foram 
acompanhados 20 idosos, na faixa etária de 60 a 80 anos de idade. Referidos idosos reuniam-
se três vezes por semana (UBS). No grupo Estimulavam-se a prática de atividades físicas, 
realizadas duas vezes por semana orientadas pelo Educador físico. Em outros momentos 
realizaram-se o círculo de cultura, coordenado pelo enfermeiro e acadêmicos, no qual os 
idosos interagiam com o grupo. Discutiram- se acerca da prevenção e dos cuidados com 
doenças que acometem essa faixa etária e depois do diálogo,eram esclarecidas dúvidas e 
repassada às devidas orientações. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Percebeu-se que a vida 
dos idosos teve grande melhora, segundo afirmação dos mesmos sentiam-se muito bem. Além 
disso, a meta de ensinamento e esclarecimento dos idosos foi alcançada. Alcançando ainda a 
meta dos direitos fundamentais a pessoas humanas, que segundo a Lei 10.741, de 1º de 
outubro de 2003, é assegurado por lei a toda pessoa idosa, todas as oportunidades e 
facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social. CONCLUSÃO: O grupo de convivência entre idoso é de 
grande valia, pois tem por objetivo principal compartilhar alegrias, afeto, amor, tristezas e 
conhecimentos, sobretudo criar oportunidades para desenvolvimento de novas habilidades e 
competências, propiciando suporte bio-psico-emocional e motivando para esta etapa da vida. 
Compreendem-se, portanto a relevância do papel do enfermeiro e da equipe interdisciplinar na 
promoção da saúde da pessoa idosa. 
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EDILEUZA MARIA PEREIRA DA SILVA, DANUSA DE ARAÚJO FELINTO, MÁRCIA DE SOUSA 
SARAIVA, CRISTINA TORRES MIRANDA, CÉLIA MARIA SOARES OLIVEIRA, ANTONIO 
GUANACUY ALMEIDA MOURA, POLLYANNA VIEIRA, ADRIANA DA SILVA BARROS, MARIA 
LUCIANA ALVES SILVEIRA. 
 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO ENFERMEIRO 
NA ESF 
 
INTRODUÇÃO: A implementação da Estratégia Saúde da Família (ESF) implica a interação 
com a comunidade, com vistas a construir de forma participativa, práticas e estratégias mais 
eficazes de enfrentamento aos problemas e necessidades de saúde. Isso exige dos profissionais 
de saúde a incorporação de contínuas discussões acerca de seu processo de trabalho e da 
relação que tratavam com os usuários dos serviços de saúde. A concretização da educação em 
saúde está centrada no estabelecimento de uma comunicação mais estreita entre o enfermeiro 
e a comunidade, proporcionando assim mudanças nos conceitos relativos à saúde pela 
população, qualificando a assistência diante dos anseios da sociedade, consolidando e 
reestruturando as práticas públicas de saúde com ênfase na educação como principio de 
trabalho.O objetivo do estudo foi analisar as atividades de Educação em Saúde desenvolvida 
pelo Enfermeiro na ESF. MATERIAIS E MÉTODOS: tratou-se de um estudo de caráter 
qualitativo de natureza descritiva e exploratória, realizado na cidade de Floriano-PI, no mês 
de abril 2011, a amostra foi constituída por 18 enfermeiros atuantes na ESF. Para coleta 
dedados utilizou-se um roteiro de entrevista. A análise dos dados foi realizada através do 
método de análise de conteúdo segundo Bardin. O estudo respeitou os aspectos éticos da 
pesquisa de acordo com a resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Elaborou-se as seguintes categorias: Concepção sobre a 
educação em saúde na ESF e sua importância; Instrumentalizando as ações de educação em 
saúde; Conhecimentos, habilidades e atitudes consideradas importantes para o 
desenvolvimento da educação em saúde. Os resultados do estudo demostraram que os 
enfermeiros detém competências consideradas importantes para o desenvolvimento das 
atividades educativas e apresentaram estratégias de comunicação adequadas por fazer uso de 
uma linguagem clara e acessível, contudo, não apresentam uma visão holística do individuo; 
pois suas ações ainda centram-se no modelo assistencial. CONCLUSÃO: A promoção da 
saúde é resultado de uma combinação de fatores educacionais e ambientais, visando o alcance 
de ações e condições de vida que levem à saúde, conclui-se então que os enfermeiros da 
estratégia saúde da família devem apresentar uma visão ampliada para além das doenças e ao 
mesmo tempo uma visão holística do individuo. 
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ANTÔNIO CARLOS MELO LIMA FILHO, JOSÉ IVO DOS SANTOS PEDROSA. 
 

PROMOÇÃO DE SAÚDE: UMA TAREFA MULTIPROFISSIONAL 
  
INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), promoção de saúde são 
ações dirigidas para o fortalecimento de habilidades e capacidades dos indivíduos, 
modificando as condições sociais, ambientais e econômicas a fim de diminuir o impacto na 
saúde pública e individual. Neste sentido, o projeto VER-SUS do Ministério da Saúde em 
parceria com as Universidades disponibiliza acesso dos estudantes de saúde a realidade do 
Sistema Único de Saúde, mantendo contato direto com os usuários, profissionais e gestores 
que coordenam a saúde pública no Brasil. Através do estágio de vivência, o presente trabalho 
tem como objetivo enfatizar a importância da relação multiprofissional na busca pela 
melhoria do atendimento ao paciente pelo SUS assim como os seus moduladores. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Para a realização deste trabalho foram realizadas buscas nos 
bancos de dados Scielo e PubMed, além do próprio estágio VER-SUS nas Unidades Básicas 
de Saúde e hospitais de média e alta complexidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Através de reuniões com gestores, grupos sociais e visitas domiciliares realizadas com as 
equipes de saúde, observou-se a importância da comunicação entre os diversos profissionais 
no sentido de promover discussão de casos, ações de melhoria do atendimento, educação 
popular e consultas multiprofissionais. Entretanto, há hierarquização da equipe e falta de 
humanização em muitos locais. A participação social atua como modulador deste sistema, que 
juntamente com a política de gestores, encontra mecanismos de interação e desenvolvimento 
destes serviços públicos. CONCLUSÃO: A promoção de saúde através da interação 
multiprofissional é um desafio enfrentado no cotidiano do SUS e deve ser trabalhada durante 
a formação acadêmica dos diversos profissionais da saúde. Deve-se haver a disseminação da 
idéia de que nenhum profissional está isolado na busca pela melhoria da qualidade de vida do 
paciente e de que a participação social impulsiona a funcionalidade da saúde pública. 
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RODRIGUES, J.V.C., MESQUITA, M.G, PEREIRA, R.C., FONSECA, N.S., CAVALCANTI, J.V., 
OLIVEIRA, F.D., ARAGÃO, F. 
 
EDUCAÇÃO POPULAR EM FISIOTERAPIA: UM CAMINHO POSSÍVEL PARA A 
ATUAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA. RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO: A ênfase que vem sendo dada á promoção da saúde e à atuação dos 
profissionais na atenção básica requer uma discussão a cerca dos conceitos que norteiam essas 
práticas e a forma que elas têm sido desenvolvidas. A Educação Popular vem tendo influência 
crescente nesta discussão e pode dar uma contribuição importante para o debate na 
Fisioterapia. Tal discussão se dá a partir da vivência, dos acadêmicos no Projeto Educação em 
Saúde (PES) do curso de Fisioterapia da Universidade Castelo Branco (UCB) na Unidade de 
Saúde da Família (USF) Catiri, localizada na área programática 5.1 do município do Rio de 
Janeiro. Contribuindo estabelecer as bases na formação acadêmica na Atenção Primária á 
Saúde (APS). A prática do projeto se deu, ao longo dos últimos anos, com vivências de 
promoção e prevenção que apresenta a Educação Popular com seu referencial teórico. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Este trabalho tem como ponto de partida as reflexões 
realizadas entre os participantes do projeto, a cerca da atuação na atenção básica, reflexões 
essas que são subsidiadas por leituras referente as práticas vivenciadas. Para a elaboração 
deste trabalho, contudo, foi efetuada uma revisão de literatura de modo a possibilitar a 
fundamentação teórica necessária a uma reflexão mais aprofundada. Para a revisão foram 
estabelecidas dois eixos de discussão, a partir dos quais os autores estudados foram 
selecionados. Um eixo tratou de abordagem das concepções em torno do processo saúde- 
doença e as consequentes formas de intervenção profissional e foi baseado em autores com 
abordagens vinculadas à Epidemiologia Social; o outro eixo foi referente a discussão a cerda 
das concepções e práticas de educação em saúde, estando ancorado em autores cujos estudos 
estão voltados para Educação popular. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A Educação 
Popular pode propiciar uma reflexão e uma análise dos princípios que norteiam a atuação do 
fisioterapeuta, especialmente na atenção básica, levando a uma reorientação da mesma. Na 
medida em que se percebe que na convivência com as pessoas das classes trabalhadoras e com 
os usuários há muito que aprender sobre as raízes dos problemas de saúde da população, 
buscando conhecer a forma como eles enfrentam esses problemas e a lógica que consiste no 
seu saber, pode-se construir novos caminhos de intervenção. Nesta perspectiva, em que há 
abertura do profissional para o diálogo, desponta um novo saber que toma como ponto de 
partida o saber popular, valorizando-o, mas também reconhecendo seus limites. 
CONCLUSÃO: A educação popular apresenta- se, neste contexto, como um importante 
norteador para os profissionais e discentes de Fisioterapia que compreendem saúde como 
direito e como conquista, e que desejam reavaliar sua prática e orientá- lá em direção ao 
fortalecimento dos sujeitos das classes populares. Mais que um instrumental metodológico, 
ela é uma forma de conceber o mundo, pois indica uma ação educativa estritamente vinculada 
à reflexão com perspectiva de transformação, baseada no compartilhamento, na solidariedade 
e no aprendizado mútuo. 
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FRANCISCA MAIRA SILVA DE SOUSA, EDMAR ALVES DE CEIA JUNIOR 
 

VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NO SUS: UMA VISÃO DESCRITIVA DE 
FACILITADORES DO VER-SUS NA CIDADE DE PARNAÍBA-PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO: O projeto VER-SUS (Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único 
de Saúde), constitui-se um espaço de análise e discussão das políticas públicas de saúde, e 
também de valorização da multidisciplinaridade. Surgiu da necessidade de estimular a 
formação de trabalhadores para o SUS, comprometidos eticamente com os princípios e 
diretrizes do sistema e que se entendam como atores capazes de promover transformações. 
Deste modo, o presente estudo objetiva descrever as experiências vivenciadas pelos 
facilitadores do grupo PHB II no projeto VER-SUS, na cidade de Parnaíba-PI. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência da primeira edição do VER-SUS no 
estado do Piauí, realizado no período entre 24 de fevereiro a 07 de março de 2012, em caráter 
integral, nas cidades de Parnaíba, Beneditinos, Picos e Piripiri. Os estudantes foram divididos 
em duas modalidades: participantes e facilitadores. Parnaíba contou com sete facilitadores, 
discentes da Universidade Federal do Piauí ? UFPI, Campus de Parnaíba, e recebeu 34 
estudantes oriundos da cidade de Teresina, tanto de universidades públicas quanto privadas, 
dos mais variados cursos da área da saúde. Realizaram-se atividades teóricas conjuntamente 
com a gestão em saúde do município, trabalhando-se palestras, vídeos, dinâmicas, discussões 
e rodas de terapia comunitária, bem como atividades práticas de caráter observatório em 
diversos serviços do SUS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os participantes foram 
divididos em quatro grupos, nomeados PHB I, PHB II, PHB III e PHB IV. A equipe PHB II 
foi acompanhada por dois facilitadores, responsáveis por mediar as discussões intragrupo. 
Inicialmente visitou-se a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Bebedouro, onde se 
conheceu a composição da equipe atuante e se acompanhou a rotina de atendimentos 
prestados à comunidade. Também, foram realizadas visitas domiciliares, junto aos agentes 
comunitários de saúde (ACS), estes constituem-se como peças fundamentais para a 
formação de vínculo entre a equipe da UBS e os moradores. Ainda nas práticas 
observacionais, conheceu-se o Serviço Móvel de Urgência (SAMU), o Pronto-Socorro 
Municipal, a ala psiquiátrica da Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Colônia do Carpina, 
especializado no atendimento de hansênicos. Também se participou de atividades junto ao 
NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família). Após cada dia de vivência era realizada uma 
reunião entre os participantes do grupo, sob orientação dos facilitadores, onde haviam 
trocas das experiências vivenciadas, e o levantamento das potencialidades e dificuldades 
observadas nos diversos serviços. Tais informações eram relatadas e discutidas entre os 
grupos no final do dia. CONCLUSÃO: Houve integração entre os atores envolvidos: 
Secretaria Municipal de Saúde, UFPI, universitários, gestores e comunidades locais. O 
estágio VER-SUS possibilitou, ainda, a aproximação dos graduandos à realidade do SUS, 
bem como, permitiu a troca de olhares entre diversas áreas da saúde, potencializando o 
fundamento da multidisciplinaridade. 
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LARYZA SAMPAIO DE OLIVEIRA, DANYEGE LIMA ARAÚJO FERREIRA. 
 

PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA ABORDAGEM EMPOWERMENT 
 
INTRODUÇÃO: A educação é fundamental para despertar nas pessoas o interesse em 
manter saúde, porém de um modo geral, a mesma ainda é muito negligenciada. Portanto é 
importante a Introdução da educação em saúde e cuidados com a higiene bucal nos primeiros 
anos de vida escolar. Para isso é preciso motivar o aluno para que ele se conscientize de sua 
participação no processo de promoção de saúde, pois o aprendizado só se realiza a partir do 
desencadeamento de forças motivadoras. Define-se promoção em saúde como uma 
combinação de apoios educacionais e ambientais que visam a atingir ações e condições de 
vida conducentes à saúde. Combinação refere-se à necessidade de mesclar os múltiplos 
determinantes da saúde (fatores genéticos, ambientais, serviços de saúde e estilo de vida) com 
múltiplas intervenções ou fontes de apoio. Educacional refere-se à educação em saúde tal 
como acima definida. Ambiental refere-se a circunstâncias sociais, políticas, econômicas, 
organizacionais e reguladoras, relacionadas ao comportamento humano, assim como a todas 
as políticas de ação mais diretamente relacionadas à saúde. Utiliza-se aqui para fazer 
referência àquelas forças da dinâmica social, que incidem sobre uma situação específica e que 
vão muito além do estudo do ambiente físico ou dos serviços médicos destinados à população. 
Dizem respeito àqueles fatores ambientais que também precisam ser considerados no 
planejamento de atividades de promoção em saúde. MATERIAIS E MÉTODOS: Após a 
exposição da aula: promoção e educação em saúde bucal os alunos da disciplina de 
odontologia e saúde coletiva i bloco iii, da FACID, realizaram a confecção de maquetes para 
desenvolver um programa de promoção em saúde bucal para escolas segundo os princípios da 
carta de ottawa: elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis; criação de 
ambientes favoráveis à saúde; reforço da ação comunitária; desenvolvimento de habilidades 
pessoais; reorientação do sistema de saúde.esta que é baseada em ajudar as pessoas e 
comunidades para identificar suas preocupações com a própria saúde, adquirir as habilidades 
e fazer alterações em sua vida, dessa forma o profissional atua como um facilitador ao invés 
de ser perito. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As discussões proferidas com a construção e 
esplanação das maquestes levaram a uma motivação de simples compreensão e latente sobre o 
tema de educação em saúde. Fortalecendo o aprendizado e a interação entre estudantes, 
professores, escolares e comunidade. Em que técnica foi empregada garantido conhecimento, 
noções de cidadania, condições básicas de promoção e acesso a saúde geral e bucal. 
CONCLUSÃO: Após a exposição da maquete ficou mais claro para os alunos as diversas 
formas que se pode trabalhar com os escolares para melhorar seus problemas bucais e dessa 
forma, aprenderam um método que pode ser aplicado na comunidade. 
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POLYANA NORBERTA MENDES, CARLA DANIELLE ARAUJO FEITOSA, ILLOMA ROSSANY LIMA 
LEITE, LAIANNE RAYLLA BARBOSA COSTA, FRANCISCA IRES VELOSO DE SOUSA, BRUNA LAYS 
FERREIRA GOMES, GLÁUCIA ANTÔNIA VIANA DE AZEVEDO 
 

USO DO MÉTODO DO ARCO DE MAGUEREZ EM UMA COMUNIDADE 
PERIFÉRICA DE TERESINA-PIAUÍ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO: A alternativa de aplicação pedagógica do Arco de Maguerez passou a ser 
considerada nas últimas décadas do século XX,em algumas áreas,inclusive na 
Enfermagem,contribuindo para ampliação das relações entre teoria e a realidade durante as 
atividades práticas. A aplicação desse método na disciplina Atenção Primária em Saúde 
permitiu que o indivíduo da comunidade fosse tratado em sua integralidade,sem ser 
desvinculado do seu meio,razão pela qual torna-se relevante o uso desse método de ensino 
inovador,possibilitando ao estudante inserir-se no contexto em que atua.Este trabalho tem por 
objetivo descrever a experiência vivenciada por alunos de uma Universidade Pública do Piauí, 
durante aulas práticas em uma comunidade periférica de Teresina. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência realizado por alunos tendo como 
referência a Estratégia Saúde da Família (ESF),de uma Unidade Básica de Saúde (UBS),de 
um bairro do município de Teresina.O trabalho teve por base as etapas metodológicas do Arco 
de Maguerez.Esse método é composto pelas etapas: a) Observação da realidade; b) Pontos 
Chave ? identifica-se os pontos-chave do problema ou assunto em questão; c) Teorização ? 
associação entre a realidade e instrumentos teóricos-científicos pré-existentes; d) Hipóteses de 
solução ? elaboração de ações resolutivas e possíveis de serem aplicadas à realidade; e) 
Aplicação à realidade ? as soluções viáveis são aplicadas como retorno à comunidade. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O desenvolvimento da atividade prática compreendeu as 
etapas seguintes: observação da realidade ? através de visita à comunidade os acadêmicos 
puderam fazer um levantamento da saúde ambiental das áreas de atuação do PSF e receberam 
informações sobre a cobertura da assistência de saúde na área; Pontos chave ? realizou-se uma 
aula,na qual foram expostos os problemas observados e eleito aquele mais evidente no bairro 
(Violência); teorização ? houve uma busca na literatura através de livros,revistas e 
publicações na internet,além do conhecimento prévio adquirido na disciplina de Atenção 
Primária em Saúde; hipóteses de solução ? foram propostas algumas ações de promoção de 
atividades educativas em saúde pelo grupo,como teatro de bonecos,na creche da área de 
abrangência da ESF; e aplicação à realidade ? após a análise da viabilidade das hipóteses de 
solução,constatou-se que solucionar a problemática da violência era inviável devido à grande 
mobilização e burocracia necessárias,ficando estabelecida a atuação na creche.Após a seleção 
das soluções viáveis,as mesmas foram colocadas em prática pelos acadêmicos. 
CONCLUSÃO: Constatou-se que é relevante o uso deste método na educação básica em 
saúde dentro de uma comunidade, pois permite a definição de ações sistematizadas para o 
alcance dos resultados voltados para as reais necessidades de determinada população.A 
aplicação das etapas do Arco permitiu aos alunos se tornarem agentes ativos de transformação 
da própria realidade. 
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BRENO DE OLIVEIRA FERREIRA,LANNA VALÉRIA SILVA ALMEIDA, LARA DE OLIVEIRA 
CARVALHO, MARIA LAIANA VERISSIMO SOUSA DE OLIVEIRA. 
 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO: ATORES E AUTORES 
 
INTRODUÇÃO: Problemas relacionados ao trânsito no Brasil, em especial em Teresina, 
Piauí, tem ganhado grande destaque. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (2011), 
Teresina é a quinta cidade brasileira com trânsito mais violento do país, o que tem 
desencadeado um problema de Saúde Pública. Assim, o presente artigo tem por objetivo 
relatar a experiência vivenciada no estágio supervisionado em Educação para a Saúde do 
curso de Psicologia da Universidade Estadual do Piauí. MATERIAIS E MÉTODOS: Para 
tanto, desenvolveu-se um trabalho com alunos de autoescolas da capital que se preparavam 
em aulas teóricas para o teste de habilitação. Os encontros buscaram discutir o assunto 
trânsito identificando o envolvimento e a responsabilidade de cada nesse processo, 
promovendo a reflexão a partir da educação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Segundo 
Pinheiro et al. (2006) Educação para o Trânsito não deve limitar-se ao conhecimento, 
compreensão e respeito às normas de circulação, com vistas à formação do cidadão 
responsável; mas, como parte da educação ético-social, deve facilitar a compreensão e 
respeito ativo às normas e aos princípios que as regem, de modo a favorecer atitudes que 
impliquem na convivência harmônica das pessoas e grupos. Através dessa vivência foi 
possível problematizar, investigar, intervir e descobrir questões que convergem ao caos no 
trânsito de Teresina, como também, formas de minimizar esses problemas. CONCLUSÃO: 
Constatou-se a importância de investimentos e trabalhos na educação para o trânsito ainda na 
infância, a partir da construção de valores sociais nas crianças, ressaltando ainda a 
necessidade de investimentos públicos na engenharia do trânsito e principalmente, a 
conscientização de todos os autores e atores do trânsito. Diante disso, foi possível construir 
um espaço de reflexão e informação acerca do trânsito. 
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RAQUEL MARTINS MORORÓ, TALITA MARTINS DOS SANTOS, GEILSON MENDES DE PAIVA, 
MARISTELA INÊS OSAWA CHAGAS 
 
PERCEPÇÃO DE RESIDENTES ACERCA DAS DIFICULDADES DE ADESÃO AO 
PREENCHIMENTO DAS FICHAS W QUE GERA INFORMAÇÕES NO SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA-SOBRAL-
CE 
 
INTRODUÇÃO: Um Sistema de Informação em saúde é uma importante ferramenta 
utilizada para conhecer a situação vivenciada em alguns serviços com o propósito de gerar 
conhecimentos a partir de dados provenientes dos mesmos. No entanto, a adesão a esses 
sistemas não se faz de forma homogênea pelos profissionais, onde muitos enfrentam 
resistência ao registro dos dados. Sob esta ótica surge o problema que norteia o estudo: qual a 
percepção dos residentes acerca das dificuldades de adesão ao preenchimento das fichas W 
que geram informações no Sistema de Informação Multiprofissional em Saúde da Família 
(SIREMU). O estudo tem como objetivo verificar a percepção de residentes a respeito das 
dificuldades de adesão ao preenchimento das fichas W que geram informações no SIREMU. 
MATERIAIS E MÉTODOS: A abordagem do estudo é qualitativa do tipo avaliativa, 
realizada de junho de 2011 a maio de 2012, que tem como campo de investigação a Escola de 
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, cujos sujeitos do estudo foram residentes 
da RMSF a partir das seguintes categorias profissionais: Educador físico, Enfermeiro, 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo e Serviço Social. 
Utilizamos como instrumento de coleta de dados o grupo focal o qual foi analisado através de 
categorização temática de Minayo (2002). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Classificamos 
as informações colhidas em quatro categorias de análise de acordo com o conteúdo da 
entrevista. Na primeira constatamos que duas categorias profissionais mencionaram como 
entrave a disponibilidade de tempo para o preenchimento das fichas. Já na segunda categoria 
de análise, composta por duas diferentes categorias profissionais destacaram como entrave os 
aspectos contidos nas fichas, onde são priorizados tópicos pouco significativos e irrelevantes 
para sua categoria. Na terceira é relatada por duas categorias profissionais que o entrave 
decorre da falta de capacitação dos residentes, resultando em uma incompreensão no 
preenchimento das fichas W. Já na quarta categoria que é abordada por duas diferentes 
categorias profissionais avalia que as fichas não contemplam a todas as ações na sua por 
totalidade, não havendo, assim, uma notificação de tudo o que é executado pelo profissional. 
CONCLUSÃO: Concluímos que a partir dos relatos dos entrevistados percebe-se que existe 
um grande descontentamento no que diz respeito ao preenchimento das fichas W. Destacaram 
diversos empecilhos à adesão das mesmas, sendo os fatores tempo, capacitação e aspectos 
inerentes às fichas os principais causadores da insatisfação com as fichas W. Dessa forma, 
muito tem que ser repensado e reformulado para que venha a ser uma ferramenta de avaliação 
no processo da residência. 
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ELIZABETH SOARES OLIVEIRA DE H. MONTEIRO, VIVIANE FERREIRA DAMASCENO, ELAINE 
MONTEIRO DA COSTA, JOSÉ IVO DOS SANTOS PEDROSA, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE 
BRITO, ARETHUZA DE MELO BRITO CARVALHO, ÉRIDA ZOÉ LUSTOSA FURTADO. 
 

A INTEGRALIDADE E A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO 
 
INTRODUÇÃO: A formação do profissional de medicina no estado do Piauí, bem como, de 
todos os profissionais de saúde vem passando por grandes transformações, exigindo um 
ensino com características diferentes das praticadas ao longo dos anos. Atualmente necessita-
se de praticar a integralidade na saúde, sendo possível com mudanças na formação, 
abandonando a visão centrada na doença e trabalhar a promoção e prevenção, promover 
empoderamento social e fortalecer a saúde pública. Os avanços e mudanças ocorridas na 
saúde exigem do novo profissional, um ser crítico, reflexivo e cujas práticas 
hospitalocentricas devem ser abandonadas, mas questionamentos devem ser feitos, as 
Instituições de Ensino Superior (IES) no Piauí vem se preparando para este novo momento? E 
como se evidencia no cenário nacional? Para responder o questionamento foi realizada uma 
revisão sistemática. A Pesquisa teve como objetivo analisar compreensivamente a relação 
Sistema Único de Saúde (SUS), com seus princípios, cenários de prática e formação médica. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo bibliográfico realizado na base de 
dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), na fonte LILACS, utilizando os descritores, 
Sistema Único de Saúde e formação profissional, encontrado 198 Textos. Critérios de 
inclusão: Textos completos, somente artigos, com assunto principal: Sistema Único de Saúde 
e educação médica, publicado na revista Ciências Saúde Coletiva, publicados no período de 
2006 a 2011. Critérios de Exclusão textos que não correspondiam aos critérios anteriores. 
Após aplicação dos critérios foi encontrado três artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 
amostra final desta revisão constituiu-se em três artigos. Os estudos discutiram sobre a 
formação profissional para a educação em saúde e o trabalho, segundo os pressupostos da 
integralidade. Foi encontrado em um dos artigos que se faz necessário uma transformação dos 
conceitos e das práticas de saúde que orientam o processo de formação para ao final conseguir 
profissionais capazes de compreender integralidade nas práticas de saúde. CONCLUSÃO: O 
desafio foi posto as IES, com as diretrizes do SUS, e ainda as Diretrizes Curricular Nacional 
(DCN), mas efetivamente pouco se tem realizado, e as publicações corroboram com tal 
pensamento, mas todos concordam que existe necessidade de construir novos sujeitos no 
campo da saúde. 
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JAMILE PRADO DOS SANTOS,KAIRO FERREIRA SOUSA, WESLEY DOS SANTOS COSTA, IANETE 
LIMA BATISTA, LUCIANA PEREIRA MACHADO. 
 

CALAZAR, COMO CONTROLAR? 
 
 
INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV) assume grande importância devido à elevada 
taxa de mortalidade dos indivíduos humanos infectados, quando não submetidos ao 
tratamento, representando, assim, sério problema em saúde pública em nosso país. Em Bom 
Jesus, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, ocorreram 15 casos de LV humana 
nos últimos quatro anos e os dados sobre inquéritos sorológicos caninos na zona urbana são 
alarmantes. Em virtude das características epidemiológicas e do conhecimento ainda 
insuficiente sobre os vários elementos que compõem a cadeia de transmissão da LV, as 
estratégias de controle desta endemia ainda são pouca efetivas e está centrado também em 
atividades de educação em saúde. Em virtude destes dados, realizou-se este trabalho, que teve 
como objetivo conscientizar a população do Município de Bom Jesus sobre a importância da 
Leishmaniose Visceral, tanto canina como humana, principalmente sobre a forma de contágio, 
os seus sintomas, formas de diagnóstico e prevenção. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Realizaram-se oficinas em escolas de ensino médio para orientar alunos sobre Leishmaniose 
Visceral e para torná-los multiplicadores de conhecimento para todas as pessoas do seu 
convívio. Distribuiu folders explicativos para os munícipes conscientizando. Realizaram-se 
entrevistas na rádio local, com espaço aberto para população fazer seus questionamentos 
através de ligações. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A realização de quatro oficinas em 
duas escolas de ensino médio alcançou um público de 100 alunos, nessas oficinas foram 
discutidos diversos pontos importantes e esclarecido diversas dúvidas referente à 
Leishmaniose Visceral, pôde-se perceber que a população alvo tinha poucas noções sobre a 
enfermidade, porém nada sabiam sobre a prevenção. Após as oficinas os alunos 
demonstraram conhecer o assunto e foram capazes de elencar a importância da Leishmaniose 
Visceral, a forma de contágio, os seus sintomas, as formas de diagnóstico e a forma de 
prevenção, tanto em humanos como em caninos. Este dado corroboram com o relato de Isaza 
e colaboradores (1999) que desenvolveram um estudo sobre o conhecimento de LV em 
escolas e após as palestras, verificaram que 89,9% das crianças lembravam-se do assunto, e 
63,1% sabiam como ocorria a transmissão. Folders explicativos foram distribuídos para 140 
munícipes. Realizaram-se ainda três entrevistas na rádio local atingindo um público de 6000 
pessoas, com espaço aberto para população fazer seus questionamentos através de ligações, 
dessa forma foi esclarecido as principais dúvidas da população sobre o referido assunto. 
CONCLUSÃO: Podemos concluir que as ações e atividades desenvolvidas despertaram o 
interesse na população bonjesuense. Este fato foi verificado na participação em massa nas 
entrevistas na rádio, no interesse dos alunos das escolas em saber sobre o tema durante as 
oficinas, nos questionamentos da população sobre o tema no momento da distribuição do 
folder e principalmente na procura dos proprietários de cães pela a Universidade para a 
sorologia de LVC. 
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SAMARA VASCONCELOS ALVES, CAMILLA ARAÚJO LOPES VIEIRA 
 
UMA EXPERIÊNCIA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS EM SEU FAZER: A MONITORIA DE 
PSICOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA 
 
INTRODUÇÃO: O presente trabalho tem o intuito de apresentar a experiência de monitoria 
com estudantes das disciplinas de Saúde Pública I e II. Tais disciplinas visam possibilitar 
reflexões sobre a formação em Psicologia e sua inserção no contexto de saúde pública, 
compreendendo como tais aproximações são construídas e modificadas e quais implicações 
para a construção da própria psicologia e sua reinvenção. MATERIAIS E MÉTODOS: As 
discussões em grupo foram perpassadas pela análise das situações por eles vivenciadas nos 
momentos práticos das disciplinas. Utilizamos um amplo aparato teórico para pensarmos as 
experiências de trabalho no âmbito da saúde pública e assim vislumbrar aberturas possíveis 
para o fazer da Psicologia nesse campo. Além disso, criamos um blog para possibilitar novos 
encontros e como recurso de apoio para as atividades das disciplinas. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Entendendo que a monitoria é um espaço possível para os estudantes 
aprofundarem as discussões vivenciadas em sala, essa experiência teve como objetivo: 
suscitar a discussão crítica sobre o trabalho e atuação dos profissionais da saúde, 
especialmente o do psicólogo no Sistema Único de Saúde (SUS) para tencionar novas formas 
de atuação compatíveis com a ética em saúde; refletir sobre o campo da saúde pública a partir 
da realidade sócio cultural vigente; orientar os estudantes nos trabalhos acadêmicos, 
possibilitando assim momentos de troca de informações e planejamento de projetos de 
aprendizagem e assistência em instituições de saúde na região norte do Ceará, além de 
capacitar o monitor do exercício da docência, tendo como ponto a orientação e supervisão 
constantes. CONCLUSÃO: Desse modo, acreditamos estar traçando um compromisso ético-
social para com a comunidade cearense e contribuindo para a formação de profissionais 
responsáveis em seu fazer. A partir dessa experiência, constatamos a importância desse 
espaço de diálogo entre aprendizes para a articulação de uma formação que rejeite as 
prescrições morais e se faça permeada pelo exercício ético reflexivo, numa formação docente 
mais compartilhada e critica. 
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FRANCISCA MAIRA SILVA DE SOUSA, DALILA FONTELES MAULER, KÁTYA DE BRITO E SILVA 
 
O PSICÓLOGO NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 
ESTAGIÁRIAS DE PSICOLOGIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
INTRODUÇÃO: A psicologia é uma profissão que vem ganhando espaço de trabalho dentro 
da saúde pública. No entanto, ainda existe um distanciamento entre a formação acadêmica 
destes profissionais com as práticas da saúde pública. O curso de Psicologia da Universidade 
Federal do Piauí (UFPI) propicia estágio na atenção básica dentro Estratégia Saúde da família 
(ESF), com o intuito de aproximar esta formação da realidade do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Deste modo, o presente estudo teve como objetivo, descrever e problematizar nossas 
experiências, acadêmicas do 8ª período de psicologia, vivenciadas em uma ESF na cidade de 
Parnaíba-PI. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência referente ao 
Estágio Profissional I em Psicologia que ocorreu entre os meses de agosto a novembro de 
2011. Como estratégia metodológica, foram realizadas visitas domiciliares e aplicação de um 
instrumento que abordava três dimensões: território (incluindo educação, trabalho, renda, 
relações comunitárias), saúde e saúde mental. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A vivência 
no estágio nos proporcionou a criação de vínculo com a equipe de profissionais, as famílias e 
a comunidade, bem como contribuir com a obtenção de indicadores sociais e de saúde como 
forma de contribuir para a organização e planejamento do respectivo serviço. Ocorreu, ainda, 
a integração entre Universidade, equipe, ACS (Agente Comunitário de Saúde) e NASF 
(Núcleo de Apoio à Saúde da Família), principalmente pela iniciativa de criar um espaço 
quinzenal de discussão e tomada de decisão conjunta dos casos mais emergentes. Com isso, 
tivemos a oportunidade de vivenciar processos de trabalho, além de estarmos mais próximas 
das necessidades das pessoas, experimentando e inventando modos de fazer nos movimentos 
da própria prática, o que contribuiu para nossa aprendizagem e atuação política. Assim, diante 
dos levantamentos obtidos junto aos conhecimentos teóricos, orientações e vivências, 
percebemos como pontos a serem problematizados na formação em psicologia no contexto da 
atenção básica: um maior manejo sobre medicamentos, o que ajudará tanto para um diálogo 
mais próximo às necessidades e à realidade de saúde da família e do usuário, como para 
realizar ações de educação e promoção de saúde; maior conhecimento sobre epidemiologia e 
gestão, e a criação de maiores espaços de vivência na saúde mental, pois é um campo que ao 
mesmo tempo em que vem se expandindo, não têm conseguido ser resolutivo, efetivando-se 
não apenas por ações técnicas, mas pela criação de vínculos. CONCLUSÃO: Através das 
experiências vivenciadas, percebemos a atenção básica como um campo possível de trabalho 
para o Psicólogo. Este pode trazer diversas contribuições através de ações efetivadas próximas 
às necessidades da família e dos usuários, sempre atentando para que os efeitos de suas 
práticas estejam a favor da existência, das possibilidades, das necessidades, autonomia e 
singularidade de cada usuário e coletivo, atentando para produção de sentido e subjetividade 
no contexto de trabalho como um todo: usuário-família-comunidade-equipe. 
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MARINA LOPES COIMBRA, ANA MARA FERREIRA LIMA 
 
ESTUDO DO VÍNCULO DAS ÁREAS BÁSICAS, RELACIONADAS E APLICADAS 
DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA CIDADE DE TERESINA-PI 
 
INTRODUÇÃO: A Fisioterapia surgiu como um elemento no processo de reabilitação das 
condições incapacitantes, especialmente em consequência de momentos históricos como a 
Revolução Industrial e as Grandes Guerras Mundiais, entre os séculos XVIII e XX. 
Entretanto, após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a consequente introdução de 
um novo modelo assistencial voltado, também, para o enfoque preventivo, a formação do 
Fisioterapeuta passa a ser questionada . Diante do exposto, esse trabalho tem o objetivo de 
analisar o vínculo das áreas básicas, relacionadas e aplicadas dos Cursos de Graduação em 
Fisioterapia das instituições de ensino públicas e privadas da cidade de Teresina/Piauí e a 
partir deste, verificar qual o direcionamento que essas instituições se baseiam na formação de 
seus alunos. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se como fonte de informação todos os 
cursos de graduação em Fisioterapia reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) da 
cidade de Teresina/Piauí. A amostra foi constituída por 8 (oito) instituições de ensino , sendo 
7 instituições privadas e uma pública. Os dados foram coletados das grades curriculares de 
cada um dos cursos. Após a coleta do material, realizou-se a análise das disciplinas, que 
foram então agrupadas em distintas categorias: disciplinas básicas, disciplinas relacionadas 
com a Fisioterapia e as disciplinas aplicadas à Fisioterapia. Dentro desses três grupos, o foco 
foram as disciplinas relacionadas diretamente com a atenção básica à saúde, buscando-se 
verificar se a formação fisioterapêutica engloba os princípios básicos de prevenção e 
promoção da saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Resultados: baixa porcentagem das 
matérias voltadas para atenção básica, tanto em relação ao total de disciplinas das grades 
curriculares analisadas, quanto ao total das disciplinas básicas, relacionadas e aplicadas. 
Discussão: Constatou-se que na cidade de Teresina-PI há diferenças consideráveis em relação 
ao quantitativo de disciplinas básicas, relacionadas e aplicadas em cada instituição, bem como 
entre elas. A porcentagem das disciplinas relacionadas com a atenção básicas girou em torno 
de 5,11%, mostrando a pouca ênfase dada a esse nível de atenção à saúde no ensino superior 
do curso de Fisioterapia da cidade de Teresina-PI. CONCLUSÃO: Torna-se necessária uma 
revisão das grades curriculares dos Cursos de Graduação em Fisioterapia da cidade de 
Teresina-Piauí, com o objetivo de aumentar a oferta de disciplinas relacionadas com a atenção 
básica. 
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CONCEIÇÃO DE MARIA VAZ ELIAS, CLAUDETE FERREIRA DE SOUZA MONTEIRO, FERNANDA 
MATOS FERNANDES CASTELO BRANCO, LAÍS MONTEIRO ARAÚJO CAMPOS ARÊA LEÃO 
 
SABERES E PRÁTICAS DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM ACERCA DA 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
 
INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher é uma questão sócio - cultural presente nas 
mais diversas comunidades. Constituindo-se em uma das principais formas de violação dos 
seus direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física. 
Desta forma, essa pesquisa tem como objetivos, compreender saberes e praticas dos 
acadêmicos de enfermagem acerca da violência contra a mulher no contexto de sua formação 
acadêmica; E analisar, conforme a percepção dos acadêmicos de enfermagem, a relação entre 
os conteúdos teóricos e pratica dos mesmos. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa 
caracteriza-se pela abordagem qualitativa. Os sujeitos do estudo foram 15 acadêmicos de 
enfermagem, tendo como critérios de inclusão ser aluno matriculado no último período do 
curso no qual realizam estágio curricular II na atenção básica de saúde. É um projeto, inserido 
como subprojeto do Estudo ?Formação de Recursos Humanos para a estratégia Saúde da 
Família? que foi selecionado pelo edital de Pesquisa CPPG/NOVAFAPI ? Nº 001/2012-2013, 
e com cadastro na Coordenação de Mestrado Profissional em Saúde da Família. O subprojeto 
proposto é do tipo Pesquisa ação, que terá como banco de dados, constituído do projeto 
titulado ?O conhecimento do graduando em enfermagem, sobre drogas: uma contribuição 
para a formação profissional?. Para obtenção dos resultados de forma qualitativa, optou-se 
aqui utilizar como técnica questionários individuais, com os acadêmicos, por meio de um 
roteiro semiestruturado. Os acadêmicos são previamente orientados sobre o objeto da 
pesquisa e após a aceitação deste, assinarão o Termo Consentimento Livre e Esclarecido. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Embora a pesquisa ainda esteja em andamento, os 
primeiros resultados revelam que a violência contra mulher tem sido, um acontecimento 
muito frequente nos últimos anos, e que as agressões não são apenas físicas, mas também 
psicológicas. E a problemática está sendo melhorado, com politicas publicas a favor da 
mulher. Em relação, a abordagem durante o curso, foi nas aulas e seminários, mas de forma 
bem sucinta. Sobre o momento que essa temática foi abordada, foram nas disciplinas de saúde 
da mulher e saúde publica. Os resultados estão sendo analisados pela técnica de análise de 
conteúdo, para buscar aprofundar conhecimentos, e revelar novos, que possam auxiliar na 
formação de graduandos de enfermagem na questão da violência contra a mulher e auxiliar na 
tomada de decisão para ampliar estratégias que contribuirá para melhoria das condutas desses 
acadêmicos. CONCLUSÃO: Conclui-se assim, que o estudo se torna relevante devido ao 
número de vítimas e pela magnitude de sequelas físicas e emocionais que produz, adquiriu um 
caráter endêmico e se converteu num problema de saúde pública em muitos países e o 
conhecimento do fenômeno, das políticas publicas e as condutas adotadas pelos acadêmicos 
de enfermagem devem ser orientadas durante a graduação para melhor condução e 
enfrentamento desse problema da atenção básica. 
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ANA MARA FERREIRA LIMA, MARINA LOPES COIMBRA 
 
INTRODUÇÃO AO OBJETO DE TRABALHO DA FISIOTERAPIA NA CIDADE DE 
TERESINA-PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO: A Fisioterapia surgiu como um elemento no processo de reabilitação das 
condições incapacitantes, especialmente em consequência de momentos históricos como a 
Revolução Industrial e as Grandes Guerras Mundiais, entre os séculos XVIII e XX. 
Entretanto, após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a consequente introdução de 
um novo modelo assistencial voltado, também, para o enfoque preventivo, a formação do 
Fisioterapeuta passa a ser questionada. Diante do exposto, esse trabalho pretende analisar os 
objetivos propostos para a disciplina de Fundamentos de Fisioterapia, observando se eles 
estão voltados para a formação acadêmica baseada na atenção integral à saúde. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Utilizou-se como fonte de informação todos os cursos de graduação em 
Fisioterapia reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) da cidade de Teresina/Piauí. A 
amostra foi constituída por 8 (oito) instituições de ensino , sendo 7 instituições privadas e uma 
pública. O instrumento de coleta foram os planos de curso da disciplina Fundamentos de 
Fisioterapia ou equivalentes. Procedeu-se então à análise da apresentação dos objetivos de tal 
disciplina, a fim de verificar qual seria a proposta para a base de formação do conceito de 
atuação do futuro profissional fisioterapeuta. Foram criados três categorias para a análise dos 
objetivos propostos nos planos. O primeiro grupo contém objetivos que parecem permitir o 
exame ou desenvolvimento de estudos sobre formas alternativas de atuação, visando a 
prevenção e a promoção da saúde. O segundo grupo vincula a atuação profissional do 
fisioterapeuta ao tratamento ou à reabilitação por meio da especificação dessas formas ou 
tipos de assistência como as principais na atuação fisioterápica. O terceiro grupo não permite 
qualquer percepção sobre o estudo ou o exame de aspectos relacionados com o objeto de 
trabalho da profissão. Tratam de aspectos gerais relativos à profissão ou à 
faculdade/universidade ou de aspectos relacionados à interação do aprendiz com a profissão. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os cursos de Fisioterapia da cidade de Teresina-Piauí têm 
a preocupação de incluir na apresentação do curso aos futuros profissionais a atuação do 
Fisioterapeuta na atenção básica à saúde, mesmo que a grande parte dos objetivos 
apresentados estejam voltados para aspectos pouco ou não relacionados com o objeto de 
estudo da Fisioterapia. CONCLUSÃO: Faz-se imprescindível uma transformação radical do 
modelo de atenção vigente, em prol de uma concepção mais ampla de saúde, e, sobretudo, 
torna-se indiscutível a urgência da necessidade de capacitação efetiva dos recursos humanos 
para que o processo de reorganização da atenção básica em saúde, propostas pelo Ministério 
da Saúde, venha a tornar-se uma realidade indefectível. 
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MIRIAM FREITAS SILVA, PURDENCIANA RIBEIRO DE MENEZES, INÊS ÉLIDA AGUIAR BEZERRA, 
LAYANNY TELES LINHARES BEZERRA, TEREZA ANIELLE ALBUQUERQUE XIMENES, EVELINE 
LIMA GUIMARÃES, GUSTAVO PARENTE AGUIAR, ANA LARISSA BEZERRA COSTA, ANDRINE 
DAMASCENO PARENTE, DORISSANDRA DOS REIS GOMES 
 
A AÇÃO DA ENFEMAGEM NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA 
 
INTRODUÇÃO: Conforme o Ministério da Saúde o câncer de mama é uma doença que tem 
cura, se descoberto no início. O carcinoma mamário tem etiologia desconhecida e sua 
progressão, na intimidade do tecido mamário até o diagnóstico, pode levar muitos anos. Sua 
evolução natural é de maneira inexorável, para a morte, geralmente acompanhada de variados 
graus de sofrimento físico e emocional. O câncer de mama como um problema de saúde 
pública no Brasil é, portanto merecedor de grande atenção por parte dos profissionais da 
saúde, em especial da equipe de enfermagem, que podem contribuir para o controle da 
doença, por meio das ações de promoção da saúde, prevenção e detecção precoce, que são 
realizadas nos serviços. A Enfermeira é a peça chave dentro de uma unidade de saúde pública 
para detectar problemas que posteriormente irão ser de conhecimento dos médicos e 
especialista para uma melhor análise e diagnóstico. Por isso, é de extrema importância 
informar aos pacientes as ações da enfermagem na prevenção do câncer de mama. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo qualitativo do tipo relato de experiência 
com uma intervenção prática de educação em saúde, ocorrida no mês de maio, numa Unidade 
Básica de Saúde no município de Massapê-CE. O público-alvo era 19 mulheres que estavam 
presentes na fila de espera para realização do exame preventivo. O tema abordado foi a ação 
da enfermagem na prevenção do câncer de mama. Na intervenção foi realizada: apresentação 
através de slides e dinâmica para que elas pudessem expor suas opiniões sobre o tema e 
relatassem experiências vividas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados analisados para 
esse estudo mostram a grande importância da ação do enfermeiro, como veículo de 
informações, rastreamento e detecção precoce, na luta contra a incidência do câncer de mama 
e o agravamento do prognóstico deste. O enfermeiro é instrumento fundamental na prevenção 
do câncer de mama, passando orientação e incentivando o exame preventivo, ao mesmo 
tempo monitorando o rastreamento para detecção precoce. CONCLUSÃO: Este estudo 
procurou demonstrar formas de autocuidado e prevenção, que na sua maioria consiste em 
intervenções de enfermagem, abordando a ação educativa para a manutenção da saúde através 
de meios que objetivam esclarecer sobre o auto-exame da mama e sua importância. É de suma 
importância que a enfermagem coloque em prática propostas educativas que problematizem o 
câncer de mama entre as mulheres, principalmente para que os serviços de saúde facilitem o 
acesso e disponibilizem métodos, técnicas e profissionais que orientem a população quanto ao 
diagnóstico precoce. O enfermeiro papel fundamental que atua de maneira direta na 
prevenção do câncer, pois este age como educador e cuidador. 
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PURDENCIANA RIBEIRO DE MENEZES, INÊS ÉLIDA AGUIAR BEZERRA, MIRIAM FREITAS SILVA, 
TEREZA ANIELLE ALBUQUERQUE XIMENES, LAYANNY TELES LINHARES BEZERRA, EVELINE 
LIMA GUIMARÃES, GUSTAVO PARENTE AGUIAR, ANA LARISSA BEZERRA COSTA, ANTÔNIA 
GERMANA ARAÚJO MARTINS, MARIA CRISTINA GOMES IBIAPINA 
 
A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA A SAÚDE PÚBLICA 
NO BRASIL 
 
INTRODUÇÃO: De acordo, com o IBGE 2009 o Sistema Único de Saúde (SUS), integra-se 
em um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, no qual, este é o único a garantir 
assistência integral e completamente gratuita para a totalidade da população, e abrange os 
5.564 municípios brasileiros,que estão distribuídos pelos 27 estados das cinco regiões 
geográficas. Nos últimos 20 anos, grandes transformações ocorreram no sistema de saúde, 
configurando, por assim dizer, em anos paradigmáticos para a saúde pública do Brasil. A 
constituição do Sistema Único de Saúde (SUS) representou para os gestores, trabalhadores e 
usuários do sistema uma nova forma de pensar, estruturar, desenvolver e produzir serviços e 
assistência em saúde, uma vez que os princípios da universalidade de acesso, da integralidade 
da atenção à saúde, da eqüidade, da participação da comunidade, da autonomia das pessoas e 
da descentralização tornaram-se paradigmas do SUS.Portanto é de extrema importância 
relatar para os usuários do SUS a importância deste para a saúde publica no Brasil. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo qualitativo do tipo relato de experiência 
com uma intervenção prática de educação em saúde, ocorrida no mês de abril, no Centro de 
Saúde da Família Lêda Prado IV no município de Sobral-CE. Teve como público-alvo 40 
pacientes que estavam presentes no acolhimento na fila de espera para serem atendidos.O 
tema abordado foi à importância do SUS na vida destes usuários. Na intervenção realizada foi 
feita uma apresentação através de slides e uma dinâmica para que elas pudessem expor suas 
opiniões sobre o tema e relatassem experiências vividas. Foram realizadas orientações de 
como funciona o SUS e finalizamos com um sorteio de brindes. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Nos resultados encontrados, pode-se perceber que ao iniciarmos a palestra 
todos falavam contra,mas com a continuidade do contexto foram entendendo como funciona o 
sistema e ao finalizarmos já estavam elogiando e houve inclusive relatos de paciente que 
mostraram todos os benefícios que o SUS já havia proporcionado para sua família, 
demonstrando assim, quão importante é a educação em saúde para todos os públicos, pois 
desta forma todos entenderam como funcionava o SUS naquela unidade de saúde. 
CONCLUSÃO: Contudo, podemos perceber que atualmente o SUS tem hoje um quadro 
mais confortável, como comentado anteriormente devido em grande parte pelas medidas de 
regularização das relações de trabalho no âmbito federal associadas, historicamente, a uma 
representação do Ministério Público Federal contra o Governo Federal, que resultou na 
assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) por este último. Essa nova orientação 
política do governo federal fornece uma indicação precisa de qual o caminho a seguir para 
aperfeiçoar a gestão do trabalho no SUS. Não por acaso, mas para a melhoria do sistema 
único de saúde para as nossas gerações vindouras. 
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PURDENCIANA RIBEIRO DE MENEZES, INÊS ÉLIDA AGUIAR BEZERRA, MIRIAM FREITAS SILVA, 
TEREZA ANIELLE ALBUQUERQUE XIMENES, ILAYANNY TELES LINHARES BEZERRA, ANA 
LARISSA BEZERRA COSTA, GUSTAVO PARENTE AGUIAR, EVELINE LIMA GUIMARÃES, ANA 
CARLA MARTINS A. ALBUQUERQUE, NATILA AZEVEDO AGUIAR RIBEIRO 
 
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA OS ADOLÊNCENTES 
 
INTRODUÇÃO: O termo bullying pode ser entendido como sinônimo de intimidação, na 
qual um indivíduo é exposto a um conjunto de atos agressivos e intencionais executados por 
um ou mais agressores, porém de forma repetida. Atualmente é de suma importância um olhar 
atento para a problemática do bullying no público da adolescência, tendo em vista que é um 
meio de alcançar um resultado positivo em relação ao respeito entre adolescentes.Contudo é 
de extrema importância dialogar com os adolescentes sobre as consequencias do bullying. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo qualitativo do tipo relato de experiência 
com uma intervenção prática de educação em saúde realizada com uma turma de 39 alunos do 
8º ano de uma escola pública de Sobral com faixa etária entre 13 a 16 anos em abril de 2011. 
A estratégia foi dividida em fases. Na primeira realizou-se sondagem com os alunos para ver 
o que eles sabem sobre o tema, conhecer o ambiente físico e os sujeitos do estudo através do 
preenchimento de questionário e integração dos alunos através de dinâmica. Na segunda fase 
exposição do vídeo ?A pedra e a menina? e discussão de informações para compreensão e 
interação dos alunos com o tema. Na terceira fase foram avaliadas as informações aprendidas 
pelos participantes, por meio da Dinâmica do Presente para percepção de mudanças de 
atitudes e comportamentos em relação a agressividade tanto física como psicológica. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os participantes demonstraram pouco conhecimento 
prévio acerca da temática e durante a estratégia mostraram-se bastante interessados pelo 
assunto. Relataram ter adquirido novos conhecimentos e, na atividade final percebeu-se 
mudança comportamental positiva relacionada à prática do bullying, portanto a aplicação da 
estratégia foi satisfatória para esclarecimentos dos estudantes em relação o assunto. 
CONCLUSÃO: É notório que na esfera escolar presenciamos vários tipos de violência, 
qualquer que seja a classe social trazendo uma série de efeitos nocivos na vida dos alunos por 
isso ações de educação em saúde devem ser praticadas com mais freqüência neste ambiente 
pois favorecem através de mudança comportamental uma melhoria na qualidade de vida 
contribuindo para a promoção da saúde. No caso do bullying, as mudanças não refletem só no 
individual, mas também no coletivo. É importante ressaltar que a educação em saúde somente 
ocorre quando se consegue sensibilização do público alvo com troca de conhecimentos e não 
somente a transmissão de informações. 
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ANANDA SOUZA PEREIRA, LEONARDO RAPHAEL DE CARVALHO REIS, THAIANE OLIVEIRA 
FERREIRA, RHOANA COELHO MORAIS, RODRIGO FERREIRA NUNES 
 
EDUCAÇÃO NA ODONTOLOGIA: PREVENÇÃO DOS PROBLEMAS BUCAIS 
MAIS RECORRENTES 
 
INTRODUÇÃO: A cárie e os problemas periodontais são afecções prevalentes e   
recorrentes na prática odontológica, porém são doenças preveníveis e passíveis de controle 
através de procedimentos simples como, por exemplo, a escovação dentária. A alta incidência 
dessas patologias é associada a condições sociais, econômicas, políticas e educacionais e não 
apenas a fatores biológicos. As doenças recorrentes citadas anteriormente por serem 
preveníveis são alvo de programas educativos. O objetivo do presente trabalho é analisar tais 
programas e avaliar sua eficácia na motivação dos pacientes em relação ao controle do 
biofilme dental. MATERIAIS E MÉTODOS: Análise de artigos relacionados ao impacto de 
programas educativo preventivos na motivação do público alvo em relação ao controle do 
biofilme dental. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O biofilme dental é o alvo da odontologia 
preventiva e sanitária por ser um determinante para o desenvolvimento de afecções bucais 
reincidentes, tais como a cárie e gengivite. O combate ao biofilme através de procedimentos 
mecânicos (escova e fio dental) mostra-se mais eficaz e insubstituível em detrimento de 
outros métodos. A escovação dentária é o meio mecânico individual de mais ampla utilização 
para o controle da placa dental no mundo, e juntamente com o fio dental, utilizado limpar os 
espaços interdentais, são formas eficazes de prevenir a cárie dentária. Objetivando prevenir a 
cárie e a gengivite, programas de motivação/educação relacionados a higiene bucal são 
implantados em muitas escolas, a exemplo dos recursos utilizados observa-se a distribuição de 
escovas e dentifrício, além de recurso audiovisuais. A educação preventiva em saúde bucal 
induz a mudança de comportamento nos pacientes, e tal mudança apresenta-se mais eficiente 
quando binômio motivação/educação é reforçado continuamente. CONCLUSÃO: A saúde 
bucal é parte integrante e significativa na saúde geral dos indivíduos, para o seu alcance e 
estabelecimento é necessária à introdução de hábitos de higiene oral como rotina desde e a 
infância, visto que os pacientes apresentam dificuldades no controle do biofilme dental, 
acarretando assim em problemas recorrentes de cárie e gengivite. Partindo deste princípio, os 
programas de motivação/educação, quando devidamente direcionados ao público alvo e 
quando a informação repassada é reforçada continuamente, mostram-se muito eficazes no 
controle do biofilme dental e consequente prevenção de afecções bucais recorrentes. 
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JOSLEA SILVA RODRIGUES, ANA LÍVIA PONTES DE LIMA, IRAMAR BORBA DE CARVALHO, 
ROSELY DE BRITO PEREIRA, ELISÂNGELA CRISTINA RIBEIRO GALVÃO, FRANCLIN LIRA ALVES, 
MONICA LOUYSE CRUZ ARAÚJO, MARIA RONICE LIMA FARIAS, ROSANA OLIVEIRA 
FERNANDES 
 
AÇÕES DE EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO: A prevenção e promoção de saúde a respeito das Doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) e Sindrome da Imunodeficiência adquirida (SIDA) ainda é mais voltada 
para a faixa etária dos jovens, devido à sua maior vulnerabilidade em adquiri-las, e ainda que 
tenham acesso a informações através da mídia e programas de instituições governamentais e 
não-governamentais, o fato desses indivíduos estarem mais vulneráveis ainda é recorrente. 
Esta vulnerabilidade acontece em decorrência de várias características relacionadas à fase da 
adolescência, sendo esta uma etapa de desenvolvimento biopsicossocial, o que leva-os a 
assumir comportamentos que os colocam em especial situação de risco como a precocidade da 
atividade sexual, com maior incidência de multiplicidade de parceiros, dentre outras atitudes. 
Este trabalho teve por objetivo, relatar a experiência decorrente das atividades de promoção à 
saúde realizadas pelo Projeto de Extensão de Educação e Saúde desenvolvidos por docentes e 
acadêmicos de enfermagem da Faculdade de Educação de Bacabal (FEBAC). MATERIAIS 
E MÉTODOS: O público alvo foram os alunos de faixa etária de 13 a 18 anos presentes na 
data da realização das oficinas desempenhadas uma vez ao mês nas escolas nos anos de 2009 
e 2010. Eram realizadas inicialmente dinâmica para integração e depois conversa com os 
alunos abordando os temas DST e medidas preventivas. Como recurso didático eram usadas 
projeção de slides e peças anatômicas dos genitais masculino e feminino. Em seguida eram 
feitas perguntas a partir de um questionário sobre os temas abordados aos estudantes presentes 
com o intuito de avaliar o que apreenderam durante as oficinas. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: As atividades permitiram aos adolescentes adquirir conhecimento sobre a 
temática em questão e quanto aos acadêmicos puderam interagir com os adolescentes e aplicar 
o aprendizado em sala de aula na prática vivenciada nas escolas. CONCLUSÃO: A educação 
em saúde é uma atividade realizada por profissionais de saúde ao cliente/família/comunidade, 
através da qual podem ser identificados problemas de saúde e que busca contribuir para 
prevenção, promoção e recuperação da saúde. Além disso, a escola deve ser um espaço para 
produzir mudanças de comportamento e difundir conhecimentos e valores. 
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MARIA ELIZABETH ARAUJO AJALLA, ALEXANDRA DE CARVALHO PINTO, WILLIAM 
WAISSMANN, MARIA DE LOURDES OSHIRO 
 
DESENVOLVIMENTO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA COM OS ALUNOS 
PARTICIPANTES NA COLETA DE DADOS DA PESQUISA SOBRE ACIDENTES 
DE TRABALHO GRAVES 
 
INTRODUÇÃO: O cenário atual da saúde do trabalhador preocupa técnicos e gestores em 
saúde, pois existe uma subnotificação dos casos, tanto de acidente como das doenças 
provocadas pelo trabalho, este fato compromete a efetividade das políticas públicas de 
atenção a esses agravos com ações cuja dimensão esta menor ao necessário. Entre as razões 
para a subnotificação é a dificuldade dos profissionais de saúde em reconhecer o nexo causal 
entre o agravo a saúde e o trabalho. È necessário o desenvolvimento de estratégias de inclusão 
do conteúdo da saúde do trabalhador nos curso de graduação da área da saúde. Neste sentido a 
pesquisa sobre acidentes de trabalho graves atendidos nos hospitais sentinelas, no município 
de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, teve entre seus objetivos ?Incentivar o hábito de 
pesquisa e percepção dos estudantes de graduação da área de saúde quanto a origem laboral 
de fração dos acidentes graves o intuito de levantar o perfil dos acidentes de trabalho?. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Na primeira etapa ocorreu a seleção dos acadêmicos cursando 
no mínimo o segundo ano dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia e 
psicologia das Instituições de ensino superior do Estado especialmente da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, para atuarem como observadores. Foram selecionados 60 
acadêmicos e 20 suplentes, 16 acadêmicos por curso. Todos os acadêmicos receberam 
treinamento sobre saúde do trabalhador, notificação de acidentes de trabalho e biossegurança. 
Durante a coleta de dados os acadêmicos participaram semanalmente de reuniões para discutir 
os casos de acidentes de trabalho registrados na semana. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Ao término do trabalho de coleta de dados, a coordenação juntamente com a equipe de 
pesquisadores, estimularam os acadêmicos a escolherem, em dupla, um dos casos para estudo, 
sob a orientação responsável de um dos pesquisadores do projeto. O processo do 
desenvolvimento do texto científico levou alguns meses e estabeleceu-se a Revista de Saúde 
Pública de Mato Grosso do Sul como o periódico a ser publicado esses relatos de caso. Os 
passos introdutórios das duplas na redação científica foram desenvolvidos pelos 
pesquisadores e inicialmente foram publicados cinco relatos de caso, no v.4, n.1-2, 2010. 
Quatro apresentações em congressos, um trabalho de conclusão de curso de graduação e um 
trabalho de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu. CONCLUSÃO: A metodologia 
utilizada na pesquisa para coleta de dados propiciou ampliar o conhecimento dos acadêmicos 
dos cursos de: farmácia, enfermagem, medicina, psicologia e fisioterapia em relação a saúde 
do trabalhador e o funcionamento das unidades hospitalares da capital, assim como o 
desenvolvimento de atividades multiprofissionais e interinstitucionais 
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SENIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, BRUNA FONTENELE DE OLIVEIRA, DANILA PACHECO DA 
SILVA, PRISCILA FONTENELE DE BRITO, PATRICIA MARIA SOUZA DE BRITO 
 
VISITA DOMOCILIAR: DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS 
PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
INTRODUÇÃO: Segundo o Ministério da Saúde, visita domiciliar (VD) é o instrumento de 
realização da assistência domiciliar. Onde é constituído pelo conjunto de ações sistematizadas 
para viabilizar o cuidado a pessoas com algum nível de alteração no estado de saúde 
(dependência física ou emocional) ou para realizar atividades ligadas aos estratégia saúde da 
família (ESF). A ESF com intuito de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, ver necessidade do estabelecimento de 
mecanismos capazes de assegurar a assistência integral, sendo assim a VD vem como um 
componente facilitador. Porém essa atividade demonstra-se varias dificuldades e fragilidades 
no momento da sua execução. MATERIAIS E MÉTODOS: Como referencial metodológico 
foi utilizado uma revisão bibliográfico de cunho descritivo e de natureza qualitativa, no 
período de janeiro a maio de 2012, realizado por meio especialmente, em bancos de dados 
informatizados, como SCIELO e LILACS. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A assistência 
no domicílio é utilizada na maioria das vezes como única alternativa de cuidado, 
especialmente para os pacientes acamados, idosos com doenças incapacitantes e aqueles 
dependentes do auxílio de terceiros por longo período de tempo. No entanto, os profissionais 
da equipe de saúde vivenciam uma batalha diária na execução de uma assistência domiciliar 
de boa qualidade que, na maioria das vezes não tem êxito, deixando o sentimento de frustação 
à equipe. Os profissionais de saúde em sua formação não recebem subsídios necessários para 
a prática da VD, e após a inserção na estratégia, ainda encontram como dificuldades a 
escassez de programas de capacitação, transporte para o deslocamento, falta de recursos 
humanos e materiais e inadequação do cronograma para sua realização da assistência. 
CONCLUSÃO: Diante do exposto foi possível identificar as fragilidades da execução da 
visita domiciliar e que os profissional tem como legado enfrentar com criatividade e 
persistência os desafios, a fim de firmar a VD como uma prática capaz de promover de forma 
integral a prevenção, a promoção e recuperação a saúde. 
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ANA MARIA MENDES HOLANDA DE M FERREIRA, KEULY NAIARA MAGALHAES FONTENELE, 
MARIA DO CARMO RODRIGUES MENDES 
 
SUS: DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS PARA HUMANIZAÇÃO 
 
INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde (MS) propôs por meio do programa Humaniza SUS, 
a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do 
Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com tal programa, humanizar é: ?ofertar 
atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, como 
melhoria nos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais?. Este 
estudo tem como objetivo levantar na literatura científica nacional dos últimos 10 anos artigos 
relevantes sobre Humanização do Sistema Único de Saúde, enfocando as principais 
estratégias utilizadas e dificuldades encontradas para sua Implementação MATERIAIS E 
MÉTODOS: Realizou-se levantamento bibliográfico, sendo analisados 15 artigos, nos 
periódicos Revista Brasileira de Enfermagem, Revista Latino-americana de Enfermagem e 
Revista de Saúde Pública, considerando-se a produção registrada nas seguintes bases de dados 
bibliográficos do SciELO. Efetuaram-se análise e síntese integrativa dos mesmos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados obtidos com a análise dos dados 
identificaram que, apesar do tema ?humanização? ter sido bastante abordado nos últimos 10 
anos, foram evidenciadas diversas dificuldades para a implementação do cuidado 
humanizado, no entanto com poucas sugestões viáveis de estratégias para efetivação da 
humanização em saúde. CONCLUSÃO: Concluiu-se que é pequena a produção científica 
sobre a temática Humanização do Sistema Único de Saúde. Pesquisas nessa área devem ser 
realizadas para subsidiar a avaliação, a reordenação e a efetiva implementação da Política 
Nacional de Humanização. Para que o acesso possa contemplar os princípios da integralidade, 
torna-se relevante a presença de uma equipe humanizada que atue como facilitadora na 
consolidação de estratégias de acolhimento. 
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ANNA KATHARINNE CARREIRO SANTIAGO, ANAIDE MARY BARBOSA SANTOS BARBOSA, 
IRACYNETTA PASSOS DE SOUSA 
  
TERRITORIALIZAÇÃO: CONSTRUINDO SUBSÍDIOS PARA O PLANEJAMENTO 
EM SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO: No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, o modelo assistencial 
de saúde pública sofreu uma reorientação, com a institucionalização do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o qual propiciou a formulação do Programa de Saúde da Família (PSF) 
consecutiva ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) na década de 90. 
Elevado pouco depois a Estratégia de Saúde da Família (ESF), têm como panorama o 
território, em que habita determinada comunidade. Assim, configura-se como um espaço em 
permanente (re)construção, no qual os sujeitos sociais se tencionam no campo político, 
econômico, cultural e epidemiológico, conformando uma realidade de saúde dinâmica e 
reajustável. Nesse contexto, o território se coloca como artifício essencial ao planejamento e à 
operacionalização das ações executadas pelas equipes de saúde da família. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Utilizou-se como estratégia rodas de conversa com a comunidade e 
mapeamento das áreas de abrangência e influência de uma unidade de saúde localizada em 
Teresina-PI, nos meses de abril e maio de 2012. Tal unidade localiza-se na periferia do 
município citado contando atualmente com 04 equipes da ESF. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: É imprescindível o conhecimento do território da área de abrangência pela 
unidade local de saúde ao se identificar o perfil das famílias adscritas nesse espaço 
produzindo indicadores de saúde que nortearam o trabalho da ESF. Aprendemos a partir de 
uma territorialização horizontal, a visualizar cada área na perspectiva das equipes de saúde e 
dos usuários, em que cada componente atua como sujeito do processo, ao se considerar as 
especificidades e necessidades de cada um. Além disso, deve-se investigar não só dados 
epidemiológicos, mas também critérios como: áreas de interesse social, marcadores de 
atenção básica, acessibilidade ao serviço, dentre outros. Constatou-se a necessidade de se 
trabalhar em parceria com a comunidade e com as equipes de saúde da família, para o 
fortalecimento de vínculos, e de co-responsabilidade entre as parcerias. CONCLUSÃO: Este 
trabalho compõe-se em uma ferramenta essencial para o planejamento em saúde, respeitando 
todos os sujeitos envolvidos, e o espaço onde as relações acontecem. Dessa forma, a 
formulação de atendimentos, a organização e a avaliação dos serviços prestados, designa ao 
usuário/família o atendimento das suas necessidades levando em conta as determinações 
geográficas epidemiológicas e sociais. Para os residentes impõem-se como um desafio, ao 
fazer da Territorialização um instrumento de ações assertivas e resolutivas. A busca por 
estratégias resolutivas pressupõem conhecimento e autonomia profissional junto à 
comunidade, já que precisam ser entendidas inclusive na ótica da promoção de saúde. 
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SHARON MARIA TORRES PINHEIRO, MARIA HELENA BONFIM MOREIRA 
 
A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ADOLESCENTE NO CONTEXTO DAS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS 
 
INTRODUÇÃO: As medidas sócioeducativas estão previstas no artigo 112 do Estatuto da 
criança e do adolescente e têm como finalidade a construção da identidade do adolescente de 
modo a favorecer a elaboração de um novo projeto de vida.Entretanto, estudos mostram que 
as condições de aplicação das medidas sócio educativas não têm contribuído de forma 
satisfatória à promoção de saúde dos adolescentes vez que predominam aspectos meramente 
punitivos e coercitivos que agridem o desenvolvimento daqueles. Neste sentido, o paradigma 
da promoção de saúde desponta como contribuição necessária no tocante ao atendimento ao 
adolescente autor de ato infracional em substituição a um modelo punitivo. O objetivo da 
pesquisa é analisar a promoção da saúde do adolescente no contexto das medidas 
sócioeducativas de modo a compreender a promoção da saúde como fator essencial para o 
desenvolvimento do adolescente. MATERIAIS E MÉTODOS: Revisão sistemática de 
artigos em português nas bases SciELO e LILACS de janeiro de 2011 a abril de 2012, 
utilizando conjuntamente os termos ? paradigma da promoção da saúde?, ? ato infracional? e 
? medida sócio educativa?.Os artigos que foram publicados antes de 2011, os de outro idioma 
que não fosse português serão excluídos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi possível 
constatar por meio dos artigos analisados que as medidas aplicadas ao adolescente não tem 
contribuído para a promoção da saúde vez que se limitam a adoção de padrões de correção e 
punição , não alcançando dessa forma uma dimensão de cuidado integral. O enfoque 
socioeducativo não se sobrepôs ao repressivo e assistencialista, tornando difícil o alcance de 
resultados positivos. CONCLUSÃO: Com base nessa perspectiva é necessário que a medida 
sócio educativa aplicada ao adolescente em detrimento de um ato infracional, não seja utilizá-
lo com o único fim de culpabilizá-lo, visto que deve exercer uma influência sobre a vida do 
adolescente, contribuindo na construção de um novo projeto de vida.O paradigma da 
promoção da saúde prevê, nesse sentido, a prevalência da ação sócio-educativa sobre os 
aspectos meramente sancionatórios e repressivos que agridem o desenvolvimento do 
adolescente enquanto pessoa. 
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MARCIA MARA CAVALCANTE DA SILVA, UILMA SILVA SOUSA, MILENA DE MELO ABREU, 
CLAUDIA COLONO VALERIO, ANA ANDRÉA CARNEIRO DE SOUSA, LIANA ALCÂNTARA DE 
CASTRO, KAROLINNE ALBUQUERQUE L. SABURIDO, PAULA RIVELE GOMES SOUSA, 
FRANCISCO VALDICELIO FERREIRA, TAMIRES ALEXANDRE FÉLIX 
 
AÇÃO EDUCATIVA EM SAÚDE MENTAL COM O GRUPO DE IDOSOS DO 
BAIRRO SINHÁ SABÓIA, SOBRAL – CE 
 
INTRODUÇÃO: No atual sistema de saúde brasileiro, a saúde mental encontra-se vinculada 
à atenção primária, desenvolvendo assim, atividades de promoção de saúde para a população 
adstrita ao território. Os idosos constituem uma parcela da sociedade que apresentam 
fragilidades biopsicossociais e espirituais tendo necessidade de atividades reintensificadoras 
dos aspectos cognitivos e motores, bem como a reintegração na comunidade e no seio 
familiar. OBJETIVO: Promover uma ação educativa em Saúde Mental com idosos do bairro 
Sinhá Sabóia. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa de abordagem qualitativa e do tipo 
pesquisa-ação realizada com os idosos membros do grupo de Saúde Mental na Terceira Idade 
promovido pelo centro de saúde da família do bairro Sinhá Sabóia em Sobral ? CE. O estudo 
contou com 20 idosos e obteve os dados por meio de oficinas, através da realização de 
entrevistas, da observação participante e da análise dos desenhos feitos pelos idosos (técnica 
projetiva). A pesquisa respeitou os princípios éticos da resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde. Realizamos a intervenção em 2 etapas: no primeiro encontro coletamos 
dados pertinentes ao envelhecimento saudável com os idosos e no segundo encontro 
realizamos a intervenção com ações multidisciplinares e sessão de massoterapia. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A técnica projetiva objetivou representar por meio de 
desenhos o seu atual estado de saúde mental. O resultado uniforme um estado de felicidade 
temporário relacionado a conquistas alcançadas. Quanto às entrevistas questionando os 
resultados na saúde mental após a realização do estudo obtivemos as seguintes categorias 
temáticas nos depoimentos: fortalecimento do grupo, contribuições da massoterapia para o 
revigoramento da autoestima e identificação de isolamento familiar e sentimento de valor 
adquirido com a ação promovida. CONCLUSÃO: A iniciativa de promover a saúde mental 
dos idosos na atenção básica aumentou as chances de identificação de possíveis transtornos, 
potencializou a autoestima dos idosos, fortaleceu o grupo e possibilitou uma nova abordagem 
de promoção à saúde e envelhecimento saudável. 
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ITALO ARAÚJO RIOS BRANDÃO, DAYLANA PACHECO DA SILVA, EDUARDA SALES LEAL, 
MARKELANE SANTANA SILVA, JOSYCLARA SILVA DE OLIVEIRA 
 
PROGRAMA DE EXTENSÃO BRINQUEDOLETRAS - PROMOÇÃO DE SAÚDE 
 
INTRODUÇÃO: Os trabalhos sociais que são realizados em comunidades carentes 
desenvolvidos por acadêmicos é algo que favorece ambos os grupos envolvidos. A população 
que é envolvida no programa adquire conhecimento sobre diversos assuntos que são 
abordados no decorrer das visitas e os acadêmicos envolvidos vivenciam novas experiências 
fora do cotidiano universitário MATERIAIS E MÉTODOS: Com o intuito de promover 
essa interação comunidade/universidade foi criado o programa de extensão BrinquedoLetras 
onde de início teve uma grande multidisciplinaridade envolvendo os cursos de Letras, 
Odontologia e Enfermagem. Os acadêmicos, através de uma parceria com o PETI (Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil) puderam através de palestras educativas com o uso de 
"datashow" informar os participantes de diversos temas tanto da área de saúde geral feita 
pelos estudantes de enfermagem como de saúde bucal feita pelos estudantes de Odontologia. 
O evento ocorreu juntamente com as atividades de uma colônia de férias que possui diversos 
atrativos para os jovens como: jogos de futebol e volêi, capoeira, violão e outros. Dentro 
desse meio as palestras foram efetuadas fazendo uso da interatividade de vídeos e jogos 
educativos como também distribuição de brindes para os jovens. A escovação supervisionada 
e a aplicação tópica de flúor também foram atividades realizadas. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: O resultado obtido ao final das atividades superou as expectativas dos 
acadêmicos, visto que os jovens da colônia de férias ficavam alegres no período de interação e 
cooperavam muito. Além disso, através de depoimentos dos pais podemos notar que as 
informações passadas para eles foram bem absorvidas. A escovação supervisionada e a 
aplicação tópica de flúor também trará futuros resultados onde a partir das instruções o jovens 
vão poder fazer uso de uma boa higiene oral e da proteção promovida pelo flúor. 
CONCLUSÃO: Assim, as atividades envolvendo a comunidade se tornam cada vez mais 
importante na vida dos acadêmicos onde muitos podem ter seu primeiro contato direto com a 
população. As atividades promovidas servem como base para os jovens que conheceram nas 
palestras diversos agravantes da saúde pública e através desse conhecimento também possam 
ser mediadores transmitindo o que aprenderam para o seu próximo. 
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LARISSA ALVES DE ARAÚJO LIMA, JÉSSICA DE OLIVEIRA VELOSO, GABRIELLE VISGUEIRA 
SOARES MENDES, CLAUDETE FERREIRA DE SOUZA MONTEIRO, ADRIANA DA CUNHA MENEZES 
PARENTE 
 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS COMO 
DISPOSITIVO EM SAÚDE MENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO: Os Centros de Atenção Psicossocial de álcool e drogas caracterizam-se 
como um dispositivo extra-hospitalar que compõe a rede de assistência em saúde mental de 
um município. Este serviço oferece atendimento e acompanhamento especializado a pacientes 
com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas. O uso, destas 
substancias, tem se caracterizado como problema de saúde pública, atingindo pessoas de 
qualquer classe social, sexo, idade ou cor, provocando prejuízos, tanto da saúde individual e 
familiar como referentes aos aspectos econômicos e sociais. Deste modo, faz-se de suma 
relevância aos acadêmicos universitários da área da saúde o conhecimento das estratégias 
municipais de assistência à saúde mental, uma vez, que os mesmos têm que estar aptos a atuar 
nesta rede de serviços assistenciais. Assim, este trabalho tem como objetivo relatar a 
experiência de acadêmicos do curso de enfermagem em visita técnica e acompanhamento de 
atividades em um Centro de Atenção Psicossocial de álcool e drogas em uma capital do 
nordeste brasileiro. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência que 
possibilita e proporciona o compartilhamento e a visibilidade de uma vivência prática com 
intuito de contribuir com outros cenários similares bem como formar registro permanente na 
área. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A visita técnica, como ferramenta didática, permitiu 
a vivência prática do que foi abordado em sala de aula e a discussão das estratégias elaboradas 
pelo serviço, quais sejam: o serviço é localizado em um bairro residencial conforme 
regulamentado na legislação (Portaria nº 336/2002), as atividades são desenvolvidas a partir 
do atendimento individual e grupal, tratamento clínico, terapias ocupacionais e orientações 
pedagógicas. A família também recebe atendimento dos profissionais do serviço. O 
tratamento é oferecido regularmente, de acordo com a necessidade de cada paciente, que é, 
através de uma avaliação inicial, estabelecido e acordado com o usuário do serviço e a 
família, como intensivo, intensivo parcial (semi-intensivo) e não intensivo. O local de 
funcionamento é bem estruturado, semelhante a uma residência, o que não afasta ou causa 
incômodo aos usuários do serviço. O atendimento é pluralizado e multiprofissional, porém, 
como em outros serviços públicos, as limitações encontradas referem-se a disponibilidade 
recursos. CONCLUSÃO: A visita ao CAPSad proporcionou aos acadêmicos e futuros 
profissionais de enfermagem a compreensão do seu funcionamento habitual, da legislação 
relacionada e da sua organização como um serviço integrado a uma rede de saúde pública, 
bem como da importância do atendimento à saúde mental e a participação dos mesmos na 
reintegração de pessoas com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias 
psicoativas. 
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GISLANE DE SOUSA RODRIGUES, ALAINE MARIA DA COSTA, MARTA CIBELLE DE SOUSA 
SANTOS, FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS SOARES, CAMILA LEYELLE SOUSA NEVES ROCHA 
 
ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO 
PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE 
 
INTRODUÇÃO: Esquizofrenia paranóide é um distúrbio mental comum e sério, 
caracterizado por alucinações, delírios, pensamento anormal, afeto superficial, diminuição da 
motivação e perturbação da atuação ocupacional e social. Objetivou-se descrever a assistência 
de enfermagem empregada em paciente portador de esquizofrenia paranóide. MATERIAIS E 
MÉTODOS: O trabalho desenvolveu-se durante Estágio Supervisionado na área de Saúde 
Mental em instituição psiquiátrica pública. Através da entrevista foi levantada a história do 
paciente. O quadro clínico e evolução do paciente foram obtidos do prontuário e informações 
oriundas de fontes auxiliares (mãe do paciente). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na 
aplicação do processo de Enfermagem, utilizando como embasamento técnico-científico a 
North American Nursing Diagnosis Association, evidenciou-se como diagnósticos de 
Enfermagem: isolamento social relacionado a alterações no estado mental caracterizado pela 
procura em ficar sozinho; baixa auto-estima relacionada a rejeições caracterizada por 
verbalizações autonegativas; processos do pensamento perturbados relacionados à linguagem 
desconexa caracterizados por déficit de memória; síndrome do estresse por mudança 
relacionado à saúde psicossocial prejudicada caracterizada por isolamento. O plano de 
intervenções constituiu-se das seguintes ações: orientação a paciente e família sobre 
características da doença, tratamento e recursos disponíveis; esclarecimento da importância do 
uso correto da medicação; observação dos efeitos adversos da medicação; estimulação à 
participação de atividades, como exercício físico e lazer; incentivo a integração da família ao 
serviço; promoção da reabilitação psicossocial do paciente e estímulo do autocuidado. 
CONCLUSÃO: A assistência de enfermagem objetiva reinserir esses pacientes ao convívio 
social e desistigmatizar o conceito ?louco?, enfocando principalmente a família como aliada 
nesse processo e não preconizando apenas o tratamento farmacológico. 
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HUDSON FRANCISCO SILVA SALES, DAVID BERNAR OLIVEIRA GUIMARÃES, ELVIS MARTINS 
CABRAL, ITHALA MARIA EVANGELISTA SOUSA LIMA, JOÃO VICTOR DE SOUSA SALES, MÁRCIA 
ASTRÊS FERNANDES 
 
A SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA 
 
INTRODUÇÃO: As condições de trabalho dos profissionais da saúde e os agravos 
freqüentes no âmbito hospitalar têm atraído pesquisadores, já que existem riscos nesse 
ambiente e nas atividades peculiares à assistência de enfermagem. Dentre os agravos comuns, 
encontra-se a Síndrome de Burnout que é uma síndrome do meio laboral, que acomete vários 
profissionais da área da saúde. O presente estudo tem como objetivo analisar os estudos 
publicados na literatura sobre a síndrome de Burnout entre os profissionais da área da saúde. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Tratar-se de uma pesquisa bibliográfica de estudos publicados 
de 2008 a 2012, realizada na biblioteca virtual em saúde acerca das produções cientificas 
sobre SB, e os descritores utilizados foram: esgotamento profissional, saúde do trabalhador, 
Síndrome de Burnout e estresse ocupacional. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram 
localizados 22 artigos, e selecionados 15. Observou-se que a patologia é caracterizada 
principalmente pelo esgotamento físico e emocional que ocorre quando o indivíduo não 
possui mais estratégias para enfrentar as situações e conflitos no trabalho A SB tem 
conseqüências na saúde mental e física do trabalhador, além de repercutir no ambiente 
doméstico-familiar e pode refletir negativamente na qualidade da assistência dos profissionais 
de saúde. Discussão: A Síndrome de Burnout acomete várias profissões sendo considerado 
problema de saúde publica, e, na maioria dos estudos, a SB é referida como uma síndrome 
multidimensional constituída por três componentes: exaustão emocional, desumanização e 
reduzida realização no trabalho. Características pessoais, tais como: idade, sexo, nível 
educacional, estado civil, ter filhos e modo de agir não são por si só desencadeantes do fato 
em questão, mas contribuem bastante com os agentes estressores, quando associados com o 
ambiente de trabalho, de acordo com os estudos abordados. Observa-se também que há 
prevalência da SB entre trabalhadores com idade inferior a 40 anos, ocorrendo mais entre os 
que ainda não alcançaram 30 anos, sendo atribuída a pouca experiência dos trabalhadores, o 
que acarreta insegurança, ou ao choque com a realidade, ao perceberem que o trabalho não 
garantirá a realização de suas ansiedades e desejos. CONCLUSÃO: O estudo permitiu 
concluir que a produção cientifica sobre o tema no Brasil é pequena, mas que esta em 
expansão após a inclusão da SB no quadro de doenças ocupacionais da saúde do trabalhador e 
que a SB tem vários fatores condicionantes a depender do ambiente laboral. 
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ELIANE PEREIRA DE MORAES, JESSIANNE DA SILVA MIRANDA, JAMILE NOGUEIRA DELFINO, 
ADIELSON DA SILVA SANTOS, ANDROIZA FONTINELES LIMA, JULIETE MACHADO AGUIAR 
BANDEIRA, YZIS LEAL DA SILVA BEZERRA, FRANCISCA DE FÁTIMA DOS ANJOS, CLÁUDIO 
ÂNGELO VENTURA 
 
ANÁLISE QUANTITATIVA DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE USUÁRIOS DE 
MACONHA E CRACK NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E 
DROGAS (CAPS-ad) NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI 
 
INTRODUÇÃO: O consumo de substâncias que causam um efeito subversivo no organismo, 
tais como a maconha e o crack, é um grave problema de saúde pública em praticamente todos 
os países do mundo. A maconha tem por nome científico cannabis sativa, e é conhecida dos 
chineses desde 2.700 a.C. Seu principio ativo é o THC (tetrahidrocanabinol) que em doses 
moderadas podem causar euforia, hilaridade, seguidas de sonolência, porém em doses altas, 
ocorre taquicardia, a percepção de tempo e do espaço é alterada, a memória imediata fica 
prejudicada e surgem problemas psicomotores. Na literatura médica não há casos de morte 
por excesso de dose, seu uso crônico pode levar a tolerância e até mesmo à dependência 
psicológica, porém devida sua composição, não tem capacidade de causar dependência física. 
Em relação ao crack, o seu consumo é um fenômeno recente surgido cerca de 25 anos nos 
Estados Unidos e há 20 anos no Brasil, sendo que gera diferentes demandas em atenção à 
saúde. Os fatores de risco para o início do consumo e para o desenvolvimento da dependência 
de crack estão relacionados com situações ou comportamentos que aumentam a possibilidade 
de resultados negativos para a saúde, para o bem estar e o desempenho social.OBJETIVO: O 
estudo tem como desígnio demonstrar os casos notificados de dependentes químicos em 
maconha e crack, fazendo a relação entre ambas, na cidade de Parnaíba-PI no período de 
dezembro de 2010 a dezembro de 2011, no Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas 
(CAPS-ad), situado no município referido. MATERIAIS E MÉTODOS: O levantamento de 
dados se deu através uma análise quantitativa de casos de dependentes químicos na cidade de 
Parnaíba-PI, na qual o instrumento utilizado para a coleta de dados foram prontuários do 
Centro de Atenção psicossocial álcool e drogas (CAPS-ad); os mesmos foram expressos em 
gráficos pelo programa Microsoft Excel 2007. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nos anos 
referentes ao estudo, 122 casos foram analisados, sendo 112 do sexo masculino e 10 do sexo 
feminino. Foi constatado que 36,8% (n=45) são usuários de maconha e 51,6% (n=63) fazem o 
uso do crack. Sendo que, a maior incidência de usuários tanto de maconha como de crack 
estão numa faixa etária entre 21 a 30 anos de idade; no qual o uso da maconha entre essas 
idades corresponde a 35,5% e o do crack com um percentual de 44,5%. CONCLUSÃO: O 
consumo de maconha e crack são vistos como um problema emergente de saúde pública, pois 
são substâncias muito consumidas pela população. Tendo uma alta prevalência entre jovens 
com mais de 20 anos de idade, continuando assim sendo um problema que afeta todos. 
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JADIELSON DA SILVA SANTOS, ELIANE PEREIRA DE MORAES, JESSIANNE DA SILVA MIRANDA, 
JAMILE NOGUEIRA DELFINO, ANDROIZA FONTINELES LIMA, JULIETE MACHADO AGUIAR 
BANDEIRA, YZIS LEAL DA SILVA BEZERRA, FRANCISCA DE FÁTIMA DOS ANJOS, CLÁUDIO 
ÂNGELO VENTURA 
 
AVALIAÇÃO DOS NÚMEROS DE CASOS DE CONSUMO DE COCAÍNA 
NOTIFICADOS ENTRE 2010 E 2011 NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
ÁLCOOL E DROGAS (CAPS-ad) NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI 
 
INTRODUÇÃO: A cocaína é um alcaloide tóxico extraído das folhas da Erythroxylon coca 
que ocorre exclusivamente na América do Sul, conhecida como coca ou epadú. Em 10 a 15 
segundos os primeiros efeitos já ocorrem, enquanto que os efeitos após cheirar o ?pó? 
acontecem após 10 a 15 minutos e após a injeção, em 3 a 5 minutos. Em quantidades maiores, 
acabam por levar o usuário a comportamento violento, irritabilidade, tremores e atitudes 
bizarras devido ao aparecimento de paranoia. Eventualmente podem ter alucinações e delírios, 
esse conjunto de sintomas dá-se o nome de "psicose cocaína". Pode provocar dor no peito, 
contrações musculares, convulsões e até coma. Sobre o sistema cardiovascular leva a 
taquicardia. No Brasil, a cocaína é a droga mais utilizada pelos usuários de drogas injetáveis 
(UDI). O consumo de drogas ilícitas como a cocaína, revelou-se a criação de projetos, para 
estabelecer a relação dos dependentes químicos e com a extensão para outras drogas 
psicoativas. OBJETIVO: A realização desse trabalho tem como objetivo demonstrar a 
incidência dos casos de dependentes de cocaína tal como, o uso dessa droga associada com o 
consumo de outras substâncias, no período entre dezembro de 2010 a dezembrode 2011 no 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-ad) em Parnaíba-PI. MATERIAIS E MÉTODOS: O 
levantamento de dados se deu através de uma visita a instituição pesquisada, onde foi coletada 
a incidência de dependentes no (CASP-AD) no período entre 2010 e 2011 na cidade de 
Parnaíba. Analisou-se os registros, os mesmos foram expressos em gráficos pelo programa 
Microsoft Excel 2007. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com o estudo, 207 
pessoas ingressaram no CAPS-AD no período da análise, sendo que 122 casos foram 
analisados, dentre estes 112 são do sexo masculino e 10 do sexo feminino, verificou-se que 
10,6% (n= 13) são usuários de cocaína, porém o uso dessa droga normalmente está em 
conjunto com o consumo de outros tipos de drogas como o crack que equivale a 37,14%, 
maconha 31,42%, tabaco 17,14% já o álcool com percentual de 14,3%. CONCLUSÃO: A 
falta de algumas informações nos prontuários dos pacientes fez se possível somente à análise 
de 122 casos, no qual se pôde observar a cocaína como uma substância psicoativa. 
Normalmente associada a outras substâncias; tornando-se assim um agravante a mais para a 
sociedade, para o problema de dependência química e principalmente em relação à saúde 
pública. 
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JAMILE NOGUEIRA DELFINO, ELIANE PEREIRA DE MORAES, JESSIANNE DA SILVA MIRANDA, 
JADIELSON DA SILVA SANTOS, ANDROIZA FONTINELES LIMA, JULIETE MACHADO AGUIAR 
BANDEIRA, YZIS LEAL DA SILVA BEZERRA, FRANCISCA DE FÁTIMA DOS ANJOS, CLÁUDIO 
ÂNGELO VENTURA 
 

ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E TABACO NO 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS-ad) NO 
PERÍODO DE 2010 A 2011 NA CIDADE DE PARNAIBA-PI 
 
INTRODUÇÃO: A dependência ao álcool e ao tabaco acomete a maioria da população. O 
alcoolismo é um problema que aumenta cada vez mais, onde muitos jovens começam a ingerir 
bebidas alcoólicas precocemente, seja presenciando familiares ou amigos fazendo o uso do 
mesmo. O início do consumo de álcool pode ocorrer por diversos motivos como: hedonismo, 
curiosidade, combate a dor, como também o desejo de vivenciar novas experiências. Além do 
álcool, o tabaco é uma droga muito prevalente, sendo a segunda mais consumida entre os 
jovens de todo o mundo. O Tabaco é uma planta cujo nome científico é Nicotiana tabacum, da 
qual é extraída uma substância chamada nicotina. É considerada hoje como uma doença 
pediátrica, isso se deve a seu fácil acesso, e pelo fato da maioria dos jovens começarem a 
fumar ainda na adolescência. O tabaco é uma das drogas que causa o maior número de mortes 
sendo importante fator de risco para o surgimento de câncer, doenças pulmonares crônicas, 
vasculares e cardiovasculares.OBJETIVO: A realização desse trabalho tem como propósito 
analisar os casos de dependentes do álcool e cigarro, na cidade de Parnaíba-PI entre o período 
de dezembro de 2010 a dezembro de 2011, no Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas 
(CAPS-AD), situado no município. MATERIAIS E MÉTODOS: O levantamento foi 
realizado no (CAPS-ad) na cidade de Parnaíba-PI, onde nos foram fornecidos todos os dados 
necessários para a realização da pesquisa, os dados serviriam para o reconhecimento e 
construção dos gráficos, por meio do programa Microsoft Excel 2007, para os 
questionamentos de interesse. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na pesquisa realizada no 
CAPS-ad, 122 casos foram analisados, onde se observou que 60,6% (n=74) são usuários de 
álcool, desses 04 mulheres e 69 homens, na qual 54% desses pacientes possuem histórico 
familiar. Em relação ao tabagismo dos mesmos 122 casos, 45,9% (n=56) são dependentes do 
cigarro, sendo 49 homens e 07 mulheres. Todos os usuários de tabaco possuem associação 
com outras drogas, principalmente com o álcool. 53,6% dos fumantes começaram o uso de 
cigarro ainda na adolescência. 38,5% de todos os casos analisados usam até dois tipos de 
substâncias. CONCLUSÃO: Há uma relação direta entre alcoolismo e tabagismo, uma vez 
que a maioria de pessoas que fazem o uso de cigarro também consome álcool. São doenças 
que há tratamento, mas é preciso que o paciente esteja de acordo em querer realizá-lo, ou seja, 
que a iniciativa venha do mesmo. Essas drogas continuam sendo o principal motivo de 
internação psiquiátrica. Essa realidade se torna um importante problema de saúde pública, 
causando um enorme impacto social. 
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MARIA DOS REMÉDIOS BRITO VIANA, MONALISA PONTES XAVIER 
 
 
SAÚDE MENTAL: ESTRATÉGIAS E IMPLICAÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS NA ATENÇÃO BÁSICA 
 
INTRODUÇÃO: Este trabalho discorre a respeito de possíveis estratégias para consolidação 
de políticas públicas de saúde mental na atenção básica através de um levantamento 
bibliográfico que pretende articular e problematizar a temática proposta, dentro do contexto 
da Reforma Psiquiátrica e da luta Antimanicomial, que culminou com a aprovação da Lei 
10.216/2001 de Paulo Delgado. Este tema aborda questões que vão de encontro ao processo 
histórico e político da saúde mental no Brasil concatenando com os novos paradigmas 
existentes nas práticas em saúde pública. MATERIAIS E MÉTODOS: Esta pesquisa propõe 
um levantamento bibliográfico através de materiais previamente coletados em livros, artigos 
científicos, dissertações e na base de dados Scielo cuja seleção ocorreu a partir dos conceitos: 
saúde mental, políticas públicas e atenção básica. A triagem desses artigos foi perpetrada pela 
relevância, conexão entre os temas e problematização da construção de estratégias para 
efetivação de políticas públicas de saúde mental na rede de atenção básica. Os resultados 
encontrados foram discutidos à luz dos aportes teóricos fundamentados na pesquisa, 
apontando aspectos relevantes, diálogos, problematizações e articulações sobre o referido 
tema, buscando atender aos objetivos propostos no estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
A recente inserção do psicólogo nas políticas públicas tem despertado inúmeras reflexões 
sobre as práticas psi nesse campo. Dessa forma, justifica-se a relevância e a 
contemporaneidade deste estudo, por avaliar que a consolidação de novos paradigmas de 
políticas públicas eficazes na atenção em saúde mental depende das possibilidades de 
reinvenção da atuação do profissional psicólogo. Em suma, percebe-se que essas políticas aos 
poucos ocupa espaço na realidade e articula-se com os diversos saberes, ampliando olhares e 
transformando o papel do psicólogo dentro das comunidades, levando-o a conhecer novos 
ambientes de diálogos e conflitos existentes, antes abarcado somente pela prática clínica. 
CONCLUSÃO: Podem-se elencar possíveis estratégias para consolidação de políticas 
públicas de saúde mental na atenção básica, como: Formular estratégias para potencializar 
formas mais amplas de intervir em saúde, conscientizando a população dos conceitos de 
saúde/doença; Orientação e direcionamento para as práticas preventivas e de promoção de 
saúde; Reflexão da formação acadêmica e das estratégias de intervenção dos profissionais que 
atuam na saúde pública objetivando a ampliação e olhares de forma integral; Realização de 
um trabalho humanizado, de boa qualidade, intersetorializado e equânime capaz de atender às 
necessidades dos usuários; Promover práticas de empowerment, viabilizando a participação 
dos usuários e de seus familiares na produção de sentidos sobre o sofrimento psíquico, 
desmitificando e quebrando paradigmas preconceituosos e discriminatórios. 
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IRANEIDE DA SILVA CASTILLO, DANIELE BARBOSA COSTA OLIVEIRA, RENATA LOPES DE 
ANDRADE E SILVA LEBRE, MÁRCIA ASTRÊS FERNANDES 
 
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL 
EM UM HOSPITAL PÚBLICO PSIQUIÁTRICO DE TERESINA-PI 
 
INTRODUÇÃO: As tentativas de organizar o conhecimento na enfermagem datam da 
década de 1950, quando houve um considerável avanço na construção e na organização dos 
modelos teóricos da enfermagem (NOBREGA; SILVA, 2008). No entanto, foi a partir dos 
estudos de Horta (1979) no final da década de 1960 que a atenção dos enfermeiros brasileiros 
começou a ser direcionada para a Sistematização da Assistência de Enfermagem (CRUZ, 
2008). Cabe ressaltar que no final da década de 1980, o Decreto Lei 94.406/87 (BRASIL, 
1986), que regulamenta o exercício profissional da enfermagem no país, definiu como 
atividade privativa do enfermeiro a elaboração da prescrição de enfermagem, e assim passou a 
existir uma maior incorporação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) à 
prática de enfermagem. Desde então, os profissionais vem registrando cada vez mais suas 
experiências com a implementação dessa metodologia, realizando novas pesquisas sobre o 
tema e se empenhando intensamente para que a implantação do Processo de Enfermagem se 
concretize efetivamente na prática assistencial (TANNURE, 2010). MATERIAIS E 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo quantitativo descritivo retrospectivo sobre a 
sistematização de enfermagem em saúde mental em um hospital psiquiátrico.O método de 
coleta de dados foi um dos caminhos utilizados para este estudo, por meio de análise, ou 
pesquisa documental. Por pesquisa documental entende-se o exame de materiais de natureza 
diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, 
buscando-se novas formas e/ou interpretações complementares (LAKATOS, E. M; 
MARCONI, 2009). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados evidenciou que dos três 
registros correspondentes a Problemas de Enfermagem, Diagnóstico de enfermagem e 
Prescrições de Enfermagem somente 24,3% dos prontuários possuíam os três registros; 
Quanto aos problemas de Enfermagem os mais prevalentes foram: Alteração do padrão de 
sono (insônia) com N=114 e Alteração da psicomotricidade (Agressividade) com N=60 
registros. Quanto a Prescrição de Enfermagem: Supervisionar sono e repouso foi o de maior 
prevalência com 186 registros, foram observados que a maioria dos problemas listados pela 
enfermagem era os mesmos descritos pelos médicos, denotando que os enfermeiros precisam 
realizar uma avaliação mais criteriosa para listar corretamente os problemas específicos de 
enfermagem. Em relação ao diagnóstico de enfermagem, percebeu-se evidente lacuna, de 
forma que a prescrição do plano assistencial era generalista, carecendo de um plano de 
cuidado específico (direcionado) e individualizado. CONCLUSÃO: Conclui-se em favor da 
importância da aplicação correta da SAE para proporcionar a melhoria da qualidade da 
assistência de enfermagem ao paciente/cliente/usuario e da valorizacão da profissão como 
ciência do cuidado. 
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DILMA AURÉLIA DE CARVALHO, JOAQUIM GUERRA DE OLIVEIRA NETO,  GUILHERME 
GUARINO DE MOURA SÁ,  KATIUSCIA DANYLA CARVALHO LIMA,  MARILZA MARTINS 
MONTEIRO,  JANDRO GÓES DE FREITAS,  ADELZIRA RODRIGUES CARDOSO, LAYANE 
MAGALHÃES DE SOUSA E SILVA,  SUELEN EVELINE ALVES DE MOURA,  LÍCIA MARIA GOMES 
RIBEIRO 
 
SOBRECARGA DAS FAMÍLIAS DE PACIENTES COM TRANSTORNOS 
MENTAIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
INTRODUÇÃO: Um paciente com transtorno mental pode apresentar elementos 
característicos, como o distanciamento das relações afetivas e exclusão social que acabam 
representando um peso material, subjetivo, organizacional e social. Porém, a atenção 
reservada à família na assistência a esses pacientes mostra-se como um modelo relativamente 
novo, e assim, ela é constantemente acionada a participar dos cuidados junto da equipe de 
saúde. O objetivo desta pesquisa foi observar a existência de sobrecarga nas famílias de 
pacientes com transtornos mentais cadastradas na Estratégia Saúde da Família. MATERIAIS 
E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência, realizado na Estratégia Saúde da 
Família. Construiu-se a partir de encontros, reuniões e palestras realizadas com as famílias 
dos portadores de transtornos mentais da área adscrita à Equipe 73 que abrange parte do 
Bairro Dirceu Arcoverde I na zona Sudeste da cidade de Teresina ? PI, no período de Agosto 
a Novembro de 2010. As famílias foram convidadas para serem acompanhas durante os 
referidos meses para que se realizasse o diagnóstico da sobrecarga que recaia sobre elas em 
relação aos cuidados dos pacientes com transtorno mental. Foi usada como variável o grau de 
dependência do paciente junto à sua família. Utilizou-se um cronograma previamente 
elaborado para realizar avaliação sistemática executada em equipe. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Identificou-se que entre os principais problemas estão o grau de dependência 
dos portadores de transtornos mentais junto a seus familiares, a exclusão do doente por parte 
da família e a falta de conhecimento sobre a patologia. As ações de intervenção sempre 
respeitaram as necessidades e a individualidade de cada família e de seu paciente. Foi de 
grande relevância o esclarecimento quanto os vários aspectos dos transtornos mentais e como 
esse paciente deve ser tratado e a importância do uso correto da medicação. CONCLUSÃO: 
A implementação de estratégias utilizadas pela equipe foi de grande valia para a identificação 
dos problemas. A assistência foi baseada em ações de apoio e educação. Sobre o plano de 
assistência, foram realizadas várias ações para atender as necessidades identificadas. A 
Equipe de Saúde deve estimular o paciente a ser ativo em seu tratamento, sempre que 
possível, além de proporcionar a família oportunidades, tais como: grupos de conversas, 
reuniões e palestras para que estes possam trocar experiências sobre os valores e as 
sobrecargas enfrentadas no seu dia-a-dia. 
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UILMA SILVA SOUSA, MÁRCIA MARA CAVALCANTE, MILENA DE MELO ABREU, CLAUDIA 
VALÉRIO COLONO, MARIA ADRIELY FONTELES, PAMELA FEITOSA, LARA KEZIA 
VASCONCELOS, ANTONIA REGYNARA RODRIGUES, FRANCISCO VALDICELIO FERREIRA, 
TAMIRES ALEXANDRE FELIX 
 
TERRITORIALIZAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CENTRO DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA DR. LUCIANO ADEODATO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET-
SAÚDE DE SOBRAL-CE 
 
INTRODUÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE) é 
uma iniciativa governamental visando à formação de profissionais com perfil adequado à 
Atenção Básica (BRASIL, 2008). Buscando o alcance deste objetivo, estimula-se às vivências 
de processos educativos articulados com as necessidades de saúde da população de um dado 
território. A concretização dessas idéias se dá com a territorialização. Esta é uma ação 
imprescindível para a atuação dos profissionais na Estratégia Saúde da Família, sendo uma 
prerrogativa inicial para atuação dos estudantes do PET-SAÜDE. OBJETIVO: Socializar a 
experiência de uma equipe de estudantes, bolsistas do PET-SAÜDE, com a territorialização 
da área de abrangência do Centro de Saúde da Família (CSF) ? Dr Luciano Adeodato. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência, vivenciado no CSF Dr. 
Luciano Adeodato. Este processo foi orientado e acompanhado por tutores e preceptores do 
programa. A territorialização foi desenvolvida seguindo um roteiro que distingue as seguintes 
etapas: 1.Análise do registro da última territorialização realizada pela equipe da residência 
multiprofissional; 2.Verificação dos dados com a equipe do CSF; 3.Planejamento da 
atualização dos dados; 4.Construção da sala de situação; 5.Reconhecimento do território por 
meio de observação direta com os Agentes  Comunitários de Saúde (ACS); 6.Entrevista 
aberta com os informantes chave identificados no território como lideranças comunitárias e 
moradores antigos; 7. Coleta suplementar de dados com a equipe do centro de saúde; 8. 
Elaboração do relatório escrito e em apresentação visual; 9. Apresentação do resultado em 
uma reunião com equipe e populares; 10. Arquivamento nos registros da unidade e divulgação 
em meio acadêmico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O CSF é responsável pela assistência 
à saúde de 3.573 famílias residentes nos bairros Tamarindo e Centro Urbano, com perfis 
diferenciados. No centro urbano há prevalência de doenças do envelhecimento, hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM), enquanto doenças infectocontagiosas 
ocorrem com maior frequência no bairro Tamarindo. A população do Tamarindo é menor, 
porém apresenta maior complexidade social. Há discrepância na distribuição de equipamentos 
sociais quase inexistentes no Tamarindo e bem marcantes no centro urbano. No bairro 
Tamarindo prevalece áreas de risco social, risco ambiental, criminalidade e residências 
familiares às margens do Rio Acaraú, sujeitas aos agravos das enchentes. Devido ao maior 
poder aquisitivo, a população do centro urbano é a que demanda menos assistência do CSF. 
CONCLUSÃO: A experiência ampliou nosso conhecimento acerca da dinâmica social do 
território. O estudo também propiciou o entendimento dos fatores sociais e culturais como 
predisponentes à promoção da saúde. A territorialização apresentou-se como uma ferramenta 
importante oferecendo informações imprescindíveis para o planejamento em saúde. 
BIBLIOGRAFIAS: BRASIL. Portaria Interministerial n° 1.802, agosto de 2008. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 27. ago. 2008. 
Seção 1, p. 27.2.  
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FRANCISCA DAS CHAGAS C. GONÇALVES NETA, LIA RAQUEL BORGES DOS SANTOS, FACID 
JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO G. DA SILVA RUGUÊ, FERNANDA SOUSA PIRES 
 

VIOLÊNCIA FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTES: REVISÃO SISTEMÁTICA 
 
INTRODUÇÃO: A adolescência é uma caracterizada por intensa transformação decorrente 
da transição da infância à fase adulta. Nesse período, o adolescente apresenta-se diante de 
vários conflitos inerentes a cada indivíduo, buscando inserção em algum grupo na sociedade 
que possa reafirmar sua personalidade. Estas intensas mudanças produzem distintos conflitos 
familiares que podem resultar em ações violentas. A violência familiar é um importante 
problema de saúde pública e uma das principais causas de morbi-mortalidade entre os 
adolescentes, devido ao elevado índice de casos. A inexatidão de dados estatísticos torna esse 
problema relevante que ocasiona impacto na construção física, psicológica e social do 
adolescente. Este estudo teve como objetivo analisar as produções científicas a cerca da 
violência familiar cometida contra adolescentes publicados em artigos entre 2002 e 2011. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se uma revisão sistemática da literatura, mediante o 
levantamento e análise do acervo documental de periódicos científicos e artigos pesquisados 
nas bases de dados LILACS e SCIELO. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As publicações 
analisadas descrevem a magnitude da violência em relação aos adolescentes caracterizados 
como vítimas de atos violentos de seus responsáveis que abusam do poder disciplinador. Os 
efeitos da violência refletem conseqüências diretas e indiretas principalmente nos 
adolescentes que são um grupo social susceptível e vulnerável à dinâmica familiar da 
intergeracionalidade advinda do contexto histórico, social, cultural e político presente na 
sociedade. CONCLUSÃO: Em virtude disso, a dimensão do conhecimento sobre esta 
violência ainda é escasso, sendo necessário o desenvolvimento multidisciplinar de linhas de 
investigação sobre o tema e a elaboração de políticas públicas com ações voltadas para esta 
faixa etária. 
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LUCINÉDIA LOPES DO NASCIMENTO, ALAN MÁRCIO DE BRITO ARAÚJO, ANA RAQUEL LOBÃO, 
FRANCISCA KELVIANE FERREIRA GOMES, CRISTIANE SILVA TENÓRIO, PATRÍCIA FEITOSA 
SANTOS 
 

VIVENCIANDO A MATERNIDADE: SENTIMENTOS E EXPECTATIVAS DE 
ADOLESCENTES EM RELAÇÃO À GESTAÇÃO E AO PARTO 
 
INTRODUÇÃO: A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública de ordem 
crescente no mundo. Quanto mais precoce ocorrer à gravidez, mais prejuízo ela trará para a 
adolescente e para o bebê, obscurecendo o futuro de ambos. Neste caso, a transição para a 
maternidade é abrupta, pois a responsabilidade pelos cuidados à criança chega repentinamente 
e muitas vezes à preparação é insuficiente. A mãe adolescente e solteira tem ainda mais 
dificuldade, pois além de viver os conflitos da adolescência, tem ainda que atuar como pai e 
mãe. A mãe adolesadolescente diante da maternidade necessitará muito da de uma equipe de 
saúde qualificada em atendê-la, embora muitas vezes o despreparo das equipes seja uma 
realidade ainda muito presente. MATERIAIS E MÉTODOS: Para abordar esta problemática 
realizamos um estudo descritivo com abordagem qualitativa com o objetivo de descrever a 
experiência vivenciada pelas adolescentes grávidas frente à maternidade e conhecer os 
sentimentos e expectativas vivenciadas pelas adolescentes grávidas frente à gestação e ao 
parto. A amostra constituiu-se de dez adolescentes grávidas acompanhadas em uma Unidade 
Básica de Saúde do Município de Croatá-Ce, no período de janeiro de 2008. A coleta de 
dados foi feita através de uma entrevista semi-estruturada com perguntas abertas e fechadas. 
Na análise dos dados estabeleceram-se categorias conforme as falas coletadas. Formaram-se 
cinco categorias relacionadas aos objetivos propostos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 
resultados evidenciaram as dificuldades enfrentadas pelas adolescentes, principalmente 
quando se trata de uma gravidez não planejada. A história de vida de cada uma é singular, 
portanto seus medos, anseios, angústias e expectativas também variam em intensidade. 
Observou-se que a maioria não fazia uso de anticoncepcionais e que a gravidez não foi 
planejada. Em seus discursos, os sentimentos e expectativas manifestados com relação à 
gravidez e ao parto, foram de medo da reação da família, arrependimento, angústia, vergonha 
dos amigos, felicidade, esperança, ansiedade, preocupação, medo da responsabilidade, 
tristeza, insegurança, medo de morrer, temor da dor do parto, nervosismo, despreparo para a 
maternidade e ansiedade. Com relação ao parto, as expectativas eram de que este fosse 
tranqüilo, rápido, que não houvesse muito sofrimento e que a criança nascesse bem. Quando 
se questionou a respeito das informações recebidas durante as consultas de pré-natal, as 
mesmas demonstraram conhecimentos superficiais. CONCLUSÃO: É necessário romper o 
modelo mecanicista que ainda fundamenta as ações de muitos profissionais que, mergulhados 
na técnica, excluiem o humanismo, não oferecendo tempo para ouvir o outro, suas angústias e 
inseguranças. Para que esta mudança de modelo assistencial ocorra, é necessário que os 
profissionais abandonem antigas posturas e deixem de tratar a adolescente grávida como uma 
simples expectadora, passando a concebê-la como co-participante de um processo no qual ela 
própria é a figura central. 
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WELLANE ACACIARA ANDRADE LEITE, JOSÉ LUCAS DOS SANTOS , VANESSA POLEANA SILVA , 
TELMA BEATRIZ DO NASCIMENTO SOUSA , ADAYLANE STÉPHANIE SOARES LIMA , PATRÍCIA 
RODRIGUES DA SILVA , NYLMAR RODRIGUES CARVALHO LEÃO , ICLA CAROLINE BARRETO 
SILVA ,ANA CAROLINA COIMBRA,WELLYETT NUNES LEITE 
 
CONDUTA DOS PROFISSIONAIS DA ESF FRENTE AOS CASOS DE VIOLÊNCIA 
INTRAFAMILIAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
 
INTRODUÇÃO: A Estratégia de Saúde da Família (ESF) responde como porta de entrada 
do SUS e constitui-se em referência para o primeiro contato do usuário. É neste espaço que 
aproximadamente 85% dos problemas mais comuns de saúde da comunidade podem ser 
solucionados. E, na atenção básica, a ESF tem papel crucial no reconhecimento da violência 
intrafamiliar, visto que oportuniza à equipe maior aproximação com as questões que 
envolvem a violência. Este trabalho pretende, portanto, avaliar na literatura nacional artigos 
que exponham a respeito da conduta de profissionais da ESF diante de uma situação de 
violência doméstica. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura 
realizada no site de pesquisa www.bireme.br, utilizando os descritores: ?estratégia de saúde 
da família? e ?violência doméstica?.Foram encontrados um total de 99 publicações, das quais 
40 estão em português e 21 são textos completos Estas encontram-se distribuídas em artigos 
(17), teses (13), monografias (9) e documento de projeto (1). Os assuntos principais que se 
enquadraram aos objetivos do estudo foram: Violência doméstica (9), Maus- tratos infantis 
(03), Maus- tratos conjugais (01), Direitos da mulher (01). Utilizou-se para o estudo 
publicações dos anos de 2005 à 2011. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos 
demonstram que novos valores e comportamentos são adotados diante de situações de 
violência por parte dos profissionais da ESF. Muitos afirmam ser prudente e correto omitir-se 
em favor da ?ética? e da continuidade do seu trabalho. Outros omitem-se baseados no medo. 
Existem, segundo pesquisas realizadas, aqueles que procuram adequar, incoerentemente, o 
atendimento aos pacientes buscando a autopreservação. E ainda há aqueles que seguem o 
protocolo ensinado pelo SUS, realizando notificações nas instâncias corretas e tomando 
medidas necessárias. CONCLUSÃO: A desvalorização da motivação social de busca pelos 
serviços de saúde contraria a proposta de mudança do modelo assistencial que considera o 
sujeito um ser social. E a falta de treinamento específico dos profissionais para lidar com 
situações de violência também pode interferir no desempenho do trabalho. Precisa-se então de 
estratégias para evitar que a efetividade da assistência continue sendo desafiada pela violência 
doméstica. 
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ALINE GOMES MARTINS SÁ, NAIARA ASSUNÇÃO SAMPAIO, DOMINGOS LUCAS DOS SANTOS 
SILVA, DANIELE SOUZA DOS SANTOS, GONÇALO MENDES DA CONCEIÇÃO 
 
CONSEQUÊNCIA PARA A SAÚDE E MEIO AMBIENTE DOS 
CATADORES/MORADORES DO BAIRRO TESO DURO EM CAXIAS, 
MARANHÃO, BRASIL 
 
INTRODUÇÃO: Devido ao rápido e contínuo desenvolvimento das cidades, a produção de 
lixo urbano vem crescendo nas últimas décadas principalmente pelo aumento do consumo de 
produtos industrializados e pela proliferação dos ?descartáveis? que fazem parte dos costumes 
ocidentais, que são responsáveis pela geração de imensas quantidades de resíduos, 
transformando-os em um dos maiores problemas da sociedade moderna. Comumente, o lixo é 
destinado a ser desprezado, pois sua permanência no ambiente humano pode redundar em 
efeitos indesejáveis, com repercussão na saúde e bem-estar do homem. Este trabalho 
objetivou em realizar um diagnóstico da qualidade de vida dos catadores de lixo no município 
de Caxias/MA. Diante do cenário exposto, justifica-se a pesquisa uma vez que ainda é pouco 
trabalhado o cotidiano dos catadores de lixo que residem no Lixão de Caxias/MA, sobre 
enfoques como: caracterização da população, renda, escolaridade e saúde, sendo tais 
informações relevantes para formulação de trabalhos voltados para melhoria da qualidade de 
vida. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a realização deste trabalho entrevistou-se 50 
catadores, dos quais compreendem os que trabalham nos caminhões de coletas de lixos 
domiciliares e firmas, os residentes do lixão e com os próprios catadores do Lixão de 
Caxias/MA, utilizando questionário sistematizado, onde o pesquisador anotou-se as respostas 
que abordou perguntas relativas ao tempo de serviço, escolaridade, condições de trabalho e 
saúde, renda e visão da sociedade em relação ao serviço e as respostas complementares ou 
comentários foram anotados. Os questionários foram aplicados no bairro Teso Duro 
município de Caxias/MA, deixando-o à vontade para responder com veracidade às perguntas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nos resultados da entrevista, em relação às representações 
sociais dos coletores de lixo sobre suas condições de trabalho e os riscos inerentes à sua 
atividade profissional, a maioria relatou que sente dores nas costas e cansaço. Observou-se 
que os catadores de lixo, competem por espaço com os seus próprios parceiros de trabalhos e 
até mesmo com animais. Estes trabalham sem a utilização de luvas e/ou botas. Outra 
representação presente na pesquisa foi à importância dos métodos de trabalho seguro. Nota-se 
que esses trabalhadores articulam seus próprios conhecimentos como um recurso vital para a 
defesa de sua saúde e identificação.  CONCLUSÃO: A análise das representações mostrou 
que, a atividade de catar lixo é uma forma de se incluir no mercado de trabalho para ajudar no 
sustento familiar. Muitos dos catadores entrevistados afirmaram que é do lixo que retiram o 
sustento familiar e para outros é apenas um complemento na renda da família. Além disso, a 
precária proteção pessoal para o manuseio do lixo e estando assim expostos para todas e 
qualquer doenças ocasionados por parasitas. Assim é necessário envolver os coletores de lixo 
em projetos voltados á educação ambiental, para contribuir para auto-estima e dignidade 
desses trabalhadores. 
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SAMARA VASCONCELOS ALVES, CAMILLA ARAÚJO LOPES VIEIRA, ISABELA CEDRO FARIAS, 
GLEICIANE DA SILVA COSTA, PAULO ROBERTO MENDES 
 
DA AUSCULTA DOS ÓRGÃOS À ESCUTA DAS PALAVRAS: CONTRIBUIÇÕES 
DA CLÍNICA PSICANALÍTICA AO ADVENTO DO SUJEITO NA SAÚDE 
COLETIVA A PARTIR DO ESTÁGIO EM PSICOLOGIA NA UTI DA SCMS 
 
INTRODUÇÃO: Este trabalho reflete sobre a relevância da clínica psicanalítica no espaço 
hospitalar com a possibilidade de escuta dos significantes expressos no discurso de sofrimento 
que o hospital e o adoecimento impõem aos pacientes que ali se encontram. Investido no 
corpo de modo desconexo e desintegrado, o olhar médico insere-se nas partes cada vez mais 
especializadas. Desta feita, a palavra vai ocupando um lugar coadjuvante e até dispensável. 
MATERIAIS E MÉTODOS: O analista, a partir dos dispositivos clínicos que dispõe no 
hospital, atenção flutuante, associação livre e transferência, deve ocupar uma posição que 
possa abrir espaço ao discurso desse sofrimento. Considerando a clínica a partir do termo 
Klinikós, que significa inclinar-se para escutar o outro, é possível ao sujeito internado na UTI 
e a seus familiares falar e ser escutado, creditando a esta fala um saber que lhe permita criar 
recursos para lidar com o adoecimento. Os atendimentos clínicos de orientação psicanalítica 
são realizados nos leitos da UTI e na sala de acompanhamento familiar e são supervisionados 
em orientações clínicas semanais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O percurso nos 
proporcionou experiências clínicas e a visibilidade de um campo eminentemente médico se 
reconfigurando em novos espaços de escuta e de produção subjetiva. Entendemos que a 
clínica é reinventada a cada sujeito escutado, interrogando assim diariamente a nossa posição 
diante do sofrimento humano. CONCLUSÃO: Compreendemos ainda que é entre a aposta 
em um sujeito como lugar enunciativo e suposição de um sujeito de desejo que tem sido 
viável, no espaço hospitalar, o desdobramento de uma subversão da ausculta para a escuta. 
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MARIA DO CARMO ARAÚJO, TIAGO PEREIRA DE CASTRO ARAUJO 
 

DISFONIA PSICOGÊNICA UM ÁRDUO DIAGNÓSTICO 
 
INTRODUÇÃO: Vivemos uma época em que as patologias parecem multiplicar ? se a cada 
dia, e com elas os inúmeros fatores de influência que muitas vezes as tornam um árduo 
desafio para o profissional que as trata. Entre estas patologias encontra ? se a Disfonia 
Psicogênica que é uma desordem funcional, já que o processo que levou ao aparecimento e à 
instalação da voz disfônica tem um simbolismo direto com a função fonação da laringe 
(Behlau e Pontes 1992). Esta desordem predomina em mulheres em qualquer faixa etária, 
tendo como fator de grande influência os processos emocionais. A laringoscopia nestes casos 
pode ser normal ou evidenciar fenda glótica triangular posterior, ou ainda triangular em toda a 
extensão (fenda paralela), nos achados também observa constrição supraglótica 
ânteroposterior parcial, projeção medial ou inconsistência de pregas ventriculares. O presente 
estudo refere-se a uma jovem de 29 anos, sexo feminino, que procurou atendimento 
fonoaudiológico em maio de 2004. A paciente relatou na anamnese que percebera as 
alterações na voz há alguns anos, que os episódios de rouquidão apareciam bruscamente e 
duravam 2 a 3 semanas chegando às vezes a um mês sem presença de patologias 
associadas(gripes, alergias entre outras), que ia de uma disfonia a uma afonia com episódio de 
engasgo, causando desconfortos em sua vida pessoal e social. Informou também ter observado 
que as crises de alterações na voz apareciam sempre quando estava em estado de ansiedade, 
tensão, medo e problemas familiares. Ressaltando estes fatores como preponderantes para o 
surgimento das crises de disfonias e baixa autoestima. O objetivo deste estudo é analisar a 
melhor maneira de diagnosticar e tratar a disfonia psicogênica. MATERIAIS E MÉTODOS: 
O estudo tem caráter qualitativo, com início em março de 2004 e término em novembro de 
2008. Critérios de inclusão: episódios de rouquidão, engasgos causados por estado de 
ansiedade, tensão, medo e problemas familiares. Critério de exclusão: episódios de rouquidão 
por abuso vocal ou por mau uso da voz. O tratamento fonoaudiólogico foi realizado através de 
anamnese/avaliação das alterações(voz, fala, motricidade orofacial) e terapias sistemáticas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com base no acompanhamento feito pelo médico 
otorrinolaringologista, foram realizados 05 (cinco) exames de videolaringoscopia para avaliar 
as estruturas laríngeas através de videolaringoscopia, nos quais os achados foram: fenda 
triangular anteroposterior e hiperfunção de bandas ventricular, fenda paralela, fenda 
fusiforme, prega vocal com tensão. No que tange ao tratamento psicológico a paciente iniciou 
três, mas não deu continuidade. Quanto ao tratamento com a fonoaudióloga, foram dois anos 
de terapia sistemática que resultou em uma melhora significativa na vida pessoal e social da 
paciente. CONCLUSÃO: O longo e árduo período de estudo nas inúmeras alterações no 
comportamento vocal e psicosocial da paciente, bem como, os achados nos exames foram de 
grande relevância para definir e concluir o caso como disfonia psicogenética. 
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LEOBERTH SILVA ARAÚJO, JANILVA FERNANDES AMORIM, IRAN BATISTA BRITO, SALATIEL 
MARTINS VIEIRA, SAARA BARROS NASCIMENTO,  MONALISA CAVALCANTE DE CARVALHO, 
OSYANNE TIMÓTEO DE SOUSA,  ROMÁRIO YANES DE CARVALHO LIMA,  GUILHERME DE 
CARVALHO PAULO MARCOS,  ONIAS DE SOUSA RODRIGUES FILHO 
 

INFLUÊNCIA DA MÍDIA SOBRE A BUSCA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO 
BRASIL 
 
INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, mortes naturais de figuras emblemáticas da sociedade e 
epidemias vem sendo fortemente abordados pela mídia. Temas que, muitas vezes, são 
mostrados de forma incoerente com a realidade cientifica ou apresentados com resultados 
supervalorizados despertando na população uma busca ativa por serviços de saúde. Essas 
questões acabam provocando alterações na dinâmica da saúde pública e, consequentemente, 
leva a alterações no planejamento das intervenções médicas futuras. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Este é um estudo bibliográfico de trabalhos publicados entre os anos de 2006 e 
2012. Foram utilizadas duas bases de dados: SCIELO E LILACS ?BIREME, sendo 
selecionados artigos publicados nos últimos seis anos, abordando aspectos sobre impactos da 
mídia na busca por serviços médicos. Foram avaliadas reportagens da revista RADIS editadas 
nos anos de 2011 e 2012; RESULTADOS E DISCUSSÃO: Há uma grande concordância 
entre os estudos levantados em apontar a mídia como uma fonte importante de informações 
relacionadas à saúde, porém, os estudos mostraram que, por influência da mesma, houve uma 
considerável elevação da busca por serviços de saúde em diversas faixas etárias da população 
nos últimos anos. Em 2009, houve um grande alarme inicial por parte da mídia em função da 
propagação do vírus H1N1 em todo o mundo, fato que repercutiu nos hospitais de referência 
do pais onde houve aumento considerável do número de atendimentos. O HU/UFSC 
registrou, no ano de 2009, um volume de atendimento por causas do aparelho respiratório 
representado por 228, enquanto, em 2004, registrou 170 no mesmo serviço de emergência. 
Outro caso de impacto da mídia sobre os serviços de saúde foi a morte do humorista 
Bussunda, em 2006, por infarto agudo do miocardio. Após intensa divulgação do falecimento, 
o INCOR do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
registrou um aumento significativo de atendimento de pacientes na mesma faixa etária e 
mesmo sexo do artista. A influência de setores privados da saúde sobre a mídia e a abordagem 
de forma leiga, por parte da mesma, no tocante a questões da saúde publica, acabam causando 
medo na população em relação ao que é noticiado. Há uma identificação dos mais variados 
setores da sociedade com os perfis de exposição a determinadas enfermidades, fato que acaba 
levando à busca desenfreada e, muitas vezes, desnecessária por prevenção e diagnóstico. 
CONCLUSÃO: Os estudos mostram uma eminente necessidade de maior integração entre 
médicos, impressa e sociedade. O aperfeiçoamento dessa relação pode ser o passo 
fundamental paraum melhor esclarecimento da população e, consequentemente, para o uso 
correto do sistema de saúde. 
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MARIA DOS REMÉDIOS BRITO VIANA, DÂMARIS PESSOA ARANHA, EUGÊNIA BRIDGET 
GADÊLHA FIGUEIRÊDO 
 
MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO: UMA PROPOSTA DE ESTÁGIO PARA A 
PROMOÇÃO DE SAÚDE NA COMUNIDADE 
 
INTRODUÇÃO: Este trabalho descreve o mapeamento do território realizado na micro área 
5 do módulo VI da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da cidade de Parnaíba como 
atividade referente ao Estágio Profissionalizante I, ênfase em Saúde Coletiva, do curso de 
Psicologia da UFPI. Nesse levantamento, buscou-se conhecer os dados sociais, de 
infraestrutura, sanitários, tecnoassistenciais e epidemiológicos da comunidade. Dessa forma, 
ressalta-se que a concepção atual de Promoção da Saúde está associada a um conjunto de 
valores (vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento 
sustentável, participação e parceria), referindo- se a uma combinação de estratégias que 
envolvem a ação do Estado, da comunidade, de indivíduo, do sistema de saúde (reorientação 
do sistema de saúde) e de parcerias interinstitucionais, trabalhando com a noção de 
responsabilização múltipla, seja pelos problemas, seja pelas soluções propostas para os 
mesmos (BUSS, 2003; TEIXEIRA; 2004). MATERIAIS E MÉTODOS: O Mapeamento foi 
realizado na micro área V, de abrangência do módulo da ESF VI, localizado em um bairro na 
cidade de Parnaíba. A micro área mapeada, é constituída por 121 famílias, o que representa 
aproximadamente 290 moradores. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A micro área mapeada 
possui dez casas fechadas, sete estabelecimentos comerciais. Em relação à estrutura física das 
moradias: 96 casas têm acima de quatro cômodos para acomodar seus moradores e 15 casas 
tem menos de três cômodos. No que diz respeito ao saneamento da comunidade, a eliminação 
de fezes e urina em 109 casas é feita com fossa séptica e duas casas esgotam os dejetos a céu 
aberto. Essa mesma população possui todo o seu lixo coletado pelo serviço público municipal, 
110 famílias recebem abastecimento público de água e uma família recebe água da nascente. 
Dessas residências, 91 utilizam filtro de água e 21 famílias utilizam a água diretamente da 
torneira. Em caso de doença, 19 pessoas procuram o hospital, 84 pessoas procuram a unidade 
básica de saúde, e três pessoas possuem planos privados de saúde, e os demais relataram não 
receberem nenhum tipo de ajuda. Há um caso de desnutrição atualmente, de uma criança, e 
três casos de hanseníase, estando todos sob acompanhamento médico. Nessa micro, foram 
encontradas 30 pessoas hipertensas, 11 que possuem diabetes e 10 portadores de algum 
transtorno mental. CONCLUSÃO: Este mapeamento aponta dados sociais, sanitários e 
epidemiológicos capazes de auxiliar e orientar a equipe da ESF para o desenvolvimento de 
ações de promoção de saúde que contemplem a comunidade local. Nesse sentido, a 
territorialização do cuidado pode desenvolver ações de promoção e prevenção da saúde, 
atuando nos cuidados paliativos, na conscientização da população do conceito de 
saúde/doença, na humanização dos serviços, nas ações que contemplem o sujeito de forma 
integral com o apoio intersetorial e na interdisciplinaridade das equipes afim de que estas 
possam conhecer as demandas locais de seus respectivos territórios. 
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MANOEL GUEDES DE ALMEIDA, TAYNÁ MARIA GONÇALVES VARÃO SILVA,LADYER DA GAMA 
COSTA, BRUNA RODRIGUES BARBOSA, DANDARA PIMENTEL FREITAS,  PAULO FILHO SOARES 
MARCELINO, LEONARDO LINO MARTINS JÚNIOR, WELLAYNY CHRISTYAN RIBEIRO DE 
CARVALHO, JEFFERSON LEONARDO SILVA, JOSÉ IVO DOS SANTOS PEDROSA 
 
METODOLOGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA 
 
INTRODUÇÃO: Com o Sistema Único de Saúde (SUS), a prevenção e promoção da saúde 
ganharam destaque, sendo foco principal da Estratégia Saúde da Família (ESF). Persiste, no 
entanto, o modelo curativista na ESF. Promover saúde, nessa conjuntura, é resultado de ações 
das esferas sociais, política, econômica e cultural, que se articulam com os coletivos por 
conjunturas diferentes, articulando-se com a atenção primária, ambientes e políticas públicas 
saudáveis. Nesse contexto, o presente trabalho objetiva abordar implementação e estratégias 
utilizadas na promoção de saúde a partir de experiências de vivência em estágio na Rede de 
Atenção Básica. MATERIAIS E MÉTODOS: Pesquisa etnográfica de caráter qualitativo 
realizada entre nos meses de fevereiro e março de 2012 na cidade de Parnaíba-PI como parte 
do estágio VER-SUS por meio de rodas de vivências comunitárias, rodas de conversa e 
grupos focais. Como variáveis categóricas, utilizou-se Ações de Promoção de Saúde, 
Efetividade, Educação Popular em Saúde, Educação em Saúde, Participação Social. A análise 
dos resultados baseu-se em Lo Biondo-Wood, Haber. Tanto a análise quanto a síntese dos 
dados coletados foram realizadas de forma descritiva. RESULTADOS E DISCUSSÃO: São 
raras ações voltadas à promoção de saúde em detrimento da prevenção e assistência em saúde. 
Isso ficou claro quanto à falta de acompanhamento psicológico para familiares de pacientes 
do CAPS, distribuição de preservativos sem campanhas educativas e ausência de profissionais 
da ESF em atividade física promovida pelo NASF. A importância das ações de promoção foi 
mencionada em todos os momentos, todavia há confusão quanto aos conceitos 
promoção/prevenção de saúde. A cultura local e práticas integrativas e complementares em 
saúde são marginalizadas da produção de cuidado e há pouca participação popular na tomada 
de decisões da Estratégia. Apesar de todas essas ferramentas terem sido apontadas como 
imprescindíveis à construção da saúde como subtrato vasto à qualidade de vida, as estratégias 
específicas para sua concretização são raras nas UBSs, que relega essa função ao NASF, com 
o qual pouco dialoga. CONCLUSÃO: É preciso estruturar a ESF com ênfase na equidade e 
na integralidade previstas pelo SUS de modo a reafirmar ações promoção da saúde e 
prevenção de doenças. A Educação em Saúde, dessa maneira, configura-se como um modo de 
visão do mundo e atua como eixo norteador da promoção da saúde ao incitar mudanças na 
formação das políticas públicas e mobilizar a sociedade quanto à elaboração de políticas 
públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis à saúde, reforço da ação comunitária, 
desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação do sistema de saúde. Assim, é 
possível a conscientização coletiva e individual de saúde como autocuidado, qualidade de 
vida, condições de existência e direito à saúde, conceitos que têm a ESF, ao mesmo tempo, 
como ponto de chegada e partida de um modo de vida. 
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LARISSA FERREIRA CAVALCANTE SOUSA, JOELMA SOUSA LACERDA, DINARA RAQUEL 
ARAÚJO SILVA, MAIARA CARVALHO NOGUEIRA, RAIANA SOARES DE SOUSA SILVA, ANA 
CRISTINA SOARES SILVA 
 
O ALCOOLISMO NO UNIVERSO FEMININO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
 
INTRODUÇÃO: O consumo exagerado de álcool sempre foi visto pela sociedade como um 
hábito masculino, mas nas últimas décadas vem se fazendo muito presente no universo 
feminino. O conceito de doença para alcoolismo fez com que muitos se identificassem como 
doentes. Diante do impacto causado à saúde individual e coletiva, apontam-se repercussões no 
gênero feminino compreendendo desde o estado particular de bem-estar até a capacidade de 
perceber habilidades rotineiras. Objetiva-se levantar dados e discutir prováveis origens dos 
atuais níveis de consumo de álcool dentre mulheres, despertando um amplo interesse da 
comunidade científica. MATERIAIS E MÉTODOS: A revisão de literatura consiste no uso 
de uma fundamentação teórica adotada para tratar determinado tema e problema. Os dados 
foram coletados nos bancos da BVS, BDENF e Lilacs usando os descritores ?alcoolismo? e 
?mulher? selecionando publicações dentre janeiro de 2003 a dezembro de 2010 que atendem 
aos critérios, sendo excluídos todos os que não atenderam ao tempo de publicação e tema. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos abordam o alcoolismo feminino como um caso 
de saúde pública, afastando-o das noções médicas e apostando em reflexões sociais e globais, 
uma vez que, a função social da mulher e como ela é vista socialmente, são fatores que 
influenciam na sua postura em relação ao alcoolismo. Um aspecto comum aos textos foi o 
fato de elencar a violência doméstica como um fator interligado diretamente ao alcoolismo. 
Outras duas observações quanto à prejudicialidade da ingestão exacerbada é a maternidade e o 
distúrbio da saúde mental. A imposição de papéis pela sociedade na questão de gênero é de 
grande influência nos hábitos alcoólicos femininos. A repreensão social reflete no fato de que 
beber em público é um ato evitado, tentando se esquivar do preconceito e preservar a 
autoimagem, o que dificulta sua entrada nos serviços especializados. Dentre as complicações 
que acompanham alcoolismo podem-se citar as clínicas, sociais e familiares. Clínica, pois o 
sexo feminino se faz mais vulnerável aos efeitos do álcool por ser metabolicamente menos 
tolerante; social, porque o alcoolismo implica em fracasso no cumprir o papel social de 
mulher, mãe, esposa e profissional; e familiar, pois muitas das mulheres admitiram ter brigas 
e discussões com membros da família em situações que se encontram alcoolizadas. 
CONCLUSÃO: Mulheres alcoolistas só procuram tratamento quando bastante 
comprometidas. A partir do sofrimento, as mulheres necessitam retornar a acreditar em si 
mesmas, no processo de recuperação o apoio familiar é de suma importância, seja material, 
emocional ou indiretamente. Mesmo o alcoolismo sendo um problema grave, possui precária 
disponibilidade de recursos para combatê-lo e até mesmo equipes despreparadas. Com 
maiores discussões e assistência adequada, almeja-se que a concepção do alcoolismo 
feminino enquanto um problema moral ceda lugar a uma dimensão biomédica, migrando de 
uma imagem de ?sem vergonha? e sem força de vontade para a de incapaz pela doença. 
 
  



Anais eletrônicos II Congresso Piauiense de Saúde Pública e II Seminário de Ensino na Saúde 
 
 

 

Parnaíba, 28 de agosto a 31 de agosto de 2012 

 

362 

SHARON MARIA TORRES PINHEIRO, UESPI 
SUZIANE JACKELINE GOMES DOS SANTOS 

O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
INTRODUÇÃO: A territorialização constitui um mecanismo que busca explorar o território, 
senti-lo, sendo, pois sensível as suas questões. É necessário compreender dentro dessa 
perspectiva que o território encontra-se em constante movimento e é marcado por inúmeras 
contradições que determinam as diferentes territorialidades no tempo e no espaço. Nesse 
sentido a territorialização constitui ferramenta útil ao profissional de Serviço Social, 
sobretudo, no que se refere à atenção básica à saúde, vez que busca conhecer as múltiplas 
questões que envolvem o território e influenciam nos fatores determinantes do adoecimento.O 
presente trabalho tem como objetivo relatar o processo de territorialização vivenciado pela 
Assistente Social na Residência Multiprofissional da saúde da Família e Comunidade. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência realizado 
no território Água Mineral , zona Norte de Teresina/Piauí no mês de abril de 2012. O 
processo de territorialização teve início com a realização de reuniões com as quatro equipes 
da Unidade Básica de Saúde Francisca Trindade, posteriormente foi feito agendamento com 
os agentes comunitários de Saúde e por fim visitas ao território. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO Durante o processo de territorialização foi possível reconhecer diferenças na 
situação de vida e saúde das famílias adstritas às áreas do território, identificando, sobretudo 
áreas em que a população encontra-se exposta a piores condições. A Vila Wall Ferraz 
constitui um exemplo de uma área no interior do território em que a situação de saúde é mais 
vulnerável. É caracterizada, sobretudo, por ser uma área de invasão com um terreno com 
relevo irregular, formado por becos estreitos e tortuosos com chão de barro o que dificulta a 
acessibilidade de uma maneira geral. Outro aspecto é a ausência de fossa séptica, com 
banheiros a céu aberto não havendo, pois, qualquer tipo de saneamento básico. Todas as casas 
da vila são de taipa, algumas ficam localizadas em ribanceiras o que demonstra a situação de 
risco extremo. CONCLUSÃO: Foi possível identificar que os problemas de saúde não se 
distribuem de forma simétrica no território, na medida em que é possível identificar e 
discriminar áreas com necessidades em saúde bem diferenciadas, o que permite compreender 
que o território pode conter um, vários ou nenhum lugar, assim como não lugares. Logo, 
compreender os condicionantes e determinantes da saúde é de grande relevância ao 
desempenho das ações do Assistente Social junto a Estratégia de Saúde da Família. 
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KEILA MARIA GONÇALVES DA SILVEIRA FORTES, ADRIANA MARIA FARIAS DE CARVALHO, 
SIOMARA R. GONÇALVES, Mª DO ROSÁRIO DE FÁTIMA S. PIEROT, ROSILENE C. MASCARENHAS, 
SIMONE B. MARTINS, RENATA DOS S. QUIRINO, DOMINGAS V. ABREU, DEBORA LIDIANE C. DE 
MOURA 
 
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA ? AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL NAS ESCOLAS DE TERESINA-PIAUÍ 
 
INTRODUÇÃO: Em Teresina, a atenção básica na saúde acompanha, mensalmente, cerca de 
150.000 famílias, através de 241 Equipes de Saúde da Família. O sistema de ensino possui 
mais de 200.000 alunos matriculados nas redes estadual e municipal. A Estratégia de Saúde 
da família busca introduzir uma dinâmica nas ações, de forma que desenvolva atenção 
integral à saúde dos indivíduos e grupos e que se potencializam quando ocorrem na forma de 
parcerias. Assim, surgiu o Programa Saúde na Escola (PSE) que objetiva a articulação saúde e 
educação, com escolas participantes neste município. MATERIAIS E MÉTODOS: Dentre 
os temas propostos pelo PSE destacamos a promoção da Alimentação Saudável, que desde 
2009 vem trabalhando no município de Teresina, com alguns eixos: 1. Resgate de alimentos 
regionais, através de Oficinas de Aproveitamento de Alimentos Regionais para mães e 
merendeiras. 2. Implantação de Boas Práticas no preparo e distribuição de alimentos, com 
realização de Oficinas para merendeiras. 3. Orientações quanto à seleção de alimentos, pela 
veiculação de SPOTS DE RÁDIO nos intervalos de aulas nas escolas. 4. Diagnóstico 
nutricional dos alunos através de avaliação antropométrica (IMC) e aplicação de questionário 
sobre consumo alimentar para alunos de ambos os sexos, de 06 a 14 anos nas escolas 
participantes do PSE. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram realizadas 12 Oficinas de 
Boas Práticas e 12 Oficinas de Aproveitamento de Alimentos. Participaram da Avaliação 
Nutricional um total de 13.481 alunos de 56 escolas. Estas ações têm proporcionado uma 
articulação entre educação e saúde, reforçando o trabalho interdisciplinar, aumento da 
conscientização da comunidade escolar, aproximação com a família e mudança de 
comportamento, através da introdução da prática de alimentação saudável e sustentável. 
CONCLUSÃO: O grande desafio é conseguir maior adesão de todos os atores envolvidos, 
desde os gestores, profissionais de saúde e educação e enfim toda a comunidade escolar, no 
sentido de viabilizar e participar ativamente das ações de forma continuada, tendo em vista 
que a educação é um processo lento e gradual. 
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